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CUVANT 1NAINTE

In planul vast al colectiei «Parinti si scriitori bisericesti»

a fost programatd, nu fara adanca chibzuintd, si publicarea

textelor de referinta ale istoriografiei bisericesti, incepdnd cu

eel al lui Eusebiu de Cezareea — «pdrintele istoriei biseri-

cesti^ — si continudnd cu cele ale lui Socrate, Sozomen,

Teodoret al Cirului, dar si cu lucrarea max speciald a lui

Casiodor. Cu voia lui Dumnezeu, pana in prezent au aparut

in amintita colectie Istoria bisericeasca scrisa de Eusebiu,

episcopul Cezareei, si cea intocmita de Fericitul ierarh al

Cirului. Dupa cum este cunoscut, aceasla din urma continua

relatarea dusd de Eusebiu din primul veac crestin pana spre

anul 324, cu personalitatile, evenimentele si faptele care au

umplut viata Bisericii pana in vremea imparatului Teodosie

al II-lea. Istoriile ecleziastice ale lui Socrate si Sozomen im-

bratiseaza si ele aproximativ aceeasi perioada de timp, pe-

rioada de mare cumpana pentru Biserica, dar si de revar-

sare de liar dumnezeiesc, care a fdcut din intervalul dintre

primul si eel de-al patrulea sinod ecumenic secolul de aur al

patristicii.

Istoriile bisericesti redactate de Socrate, Sozomen si Teo-

doret al Cirului au fost, tnsa, in veacul al Vl-lea, compilate

intr-o lucrare realizata de eruditul aristocrat roman crestin

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (c. 485 — c. 580), a

carui intreaga opera a indatorat atdt de addnc cultura si ci-

vilizatia crestinatdtii apusene.

Istoria bisericeasca tripartita, conceputd in spiritul prac-

tic pe care il impuneau timpuri tulburi, de neprevdzute schim-

hdri si de crescuta nesigurantd, va fi utilizatd de-a lungul

Evului Mediu ca manual de istorie ecleziasticd in scolile

apusene.



CUVANT INAINTE

Dat fiind valorosul sprijin pe care aceastd carte il poate

aduce cunoasterii amdnunfite si precise a uneia dintre cele

mai dense perioade din istoria Bisericii, binecuvantdm publi-

carea tdlmdcirii romdnesti a Istoriei bisericesti tripartite,

talmacire plinita cu rigurozitate de regretata latinistd Liana

Manolache impreuna cu sora sa, Anca Manolache — tradu-

cerea fiind insofita de studiul introductiv si notele redactate

de Pdrintele profesor §tefan Alexe —, cu nadejdea cd bogd-

fia de date stransd in aceste pagini va fi valorificatd in

viitoare studii si carft

t TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE



FLAVIUS MAGNUS
AURELIUS CASSIODORUS SENATOR

INTRODUCERE

Viata. Plavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator este cunoscut

mai putin in literatura teologica romaneasea. Cele doua scurte prezen-

tari ale patrologilor Pr. Cicerone Iordachescu x $i Pr. Prof. loan G. Co-

man 2 expun numai schematic activitatea bogata, politica, istorico-lite-

rara si religioasa, desfasurata de Casiodor, unul dintre cei mai luminati

scriitori crestini apuseni din secolul al Vl-lea.

Data nasterii lui Casiodor 3 este asezata intre anii 477—490. S-a

nascut in localitatea Squilacium din Calabria, pe coasta de sud-est a

Italiei, intr-o familie veche si nobila, care de trei generatii se consacrase

vie^ii politice. Tatal sau era prefectul pretoriului la curtea lui Teodorie

eel Mare si i-a dat fiului sau o educate exceptionala, profana si crestina.

Datorita calitatilor sale intelectuale, ca si prestigiului tatalui sau, Casio-

dor este numit la virsta de 20 de ani quaestor sacri paiatii, adica secretar

particular al imparatului, de fapt, adevarat ministru de interne. Astfel

incepea de timpuriu cursus honorum. In 514 a fost numit consul, apoi, in

533, magister officiorum si praefectus praetorio, iar putin dupa aceea a

primit; si titlul de patriciu. Om de stat cultivat si cu aptitudini admi-
nistrative, Casiodor a desfasurat o activitate laborioasa, sprijinind planul

regelui ostrogot de a uni poporul roman invins eu eel cuceritor.

Dupa cum este cunoscut, la anul 476, Gdoacra conducatorul herulilor

a desiiin^at imperiul roman de Apus, dupa ce a invins pe ultimul impa-

rat roman, Romulus (Augustulus), luindu-si titlul de regele Italiei. La

rindul lui, Odoacru a fost omorit de Teodorie, regele ostrogotilor, la

1. Pr. Cicerone Iordachescu, Istorla vechii literaiuri creatine, Partea III, Ia?i

!940, p. 108—112.
2. Pr. Prof. loan G. Comam, Patrologie, Bucure?ti, Editura Institutului Biblic ?i

de Misiune Ortodoxa, 1956, p. 314—317.
3. Penifcnu viata ?i activitatea hii Casiodor, mai pe larg, pot fi consnltate

urmatoarele scrieri, In afara de cele citate : Godet, Cassiodore, In «Diction,naire de
Theologie Catholique», vol. II, 2 Paris 1923, col. 1830—1834 ; P. de Labrrolle, His-

loire de la litteratuie Mine chretienne, Paris, 1924, p. 673—677 ; G. Rauschen,
Grundriss der Patrologie, ed. a VHI-a $i a IX-a, Freiburg im Breisgau, 1926, p. 412;

—

414 ; O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Fiinfter Band, Freiburg

im Breisgau, 1932, p. 264—277 ; F. Cayre, Patrologie et Histoire de la Theologie,

vol. II, 2-e ed. Paris, Tournai, Rome, 1933, p. 217—221 ; U. Moricca, Storla della

letteratura latina cristiana, vol. Ill, Torino, 1934, p. 1308—1361 ; B. Altaner — A. Stui-

ber, Patrologie. Leben, Schriiten und Lehre der Kirchenvdter, 8. durchgesehene und
erweiterte Auflage, Freiburg — Basel — Wien, 1978, p. 436—488.
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anul 489. De aid inainte, pina in 526, anul mortii sale, Teodoric a

condus cu fermitate noul regat al ostrogotilor. Desi atasat arianismului,

la inceputul domniei, el a lasat romanilor invinsi legile si institutiile lor,

dorind sa uneasca cele doua popoare, idee la care a aderat si Casiodor

care a fost loial atit regelui ostrogot, cit si urmasilor acestuia, Atalaric,

Teodohad si Witigis. Catre sfirsitul vietii, insa, Teodoric a devenit ba-

nuitor si tiran. Astfel, el a condamnat la moarte pe scriitorul cre^tin

Boe^iu si pe socrul acestuia Sinah si a aruncat la inchisoare pe episcopul

Romei loan I (523—526) unde acesta a si murit 4
.

Casiodor a participat cu tot sufletul la planul de guvernare al lui

Teodoric si se afirma ca lui i se datoreaza in mare parte grandcarea

domniei acestuia 5
.

Catre anul 540, Casiodor s-a retras la o manastire infiintata de el

pe unul din domeniile sale din Calabria, pe malurile golfului Squillace.

Manastirea se numea Vivarium de la helesteele de peste constrube de

Casiodor in timpul cind era prefect al pretoriului. Se presupune ca

monahul Casiodor cunostea activitatea prodigioasa a lui Benedict de

Nursia (f 547), organizatorul monahismului in Apus si autorul vestitelor

Reguli pentru manastiri in 73 de capitole. Dar el a organizat viata in

manastire dupa alte principii. Calugarii oare doreau sa petreaca o viata

solitara se retrageau in chiliile aflate pe coasta muntelui Castellum.

Viata de obste insa avea cerintele ei. Casiodor a organizat-o inspirin-

du-se din traditia egipteana, fiind preocupat sa orienteze pe calugari

catre activitatea intelectuala. Numai cei care nu aveau preocupari

livresti se ocupau cu munca manuala, ceilalti transcriau manuscrise, pro-

fane sau religioase, traduoeau car^i vechi sau alcatuiau altele originale.

Toata activitatea din manastire se desfasura fara a se prejudicia viata

evlavioasa, impletindu-se in mod fericit rugaciunea, munca manuala §i

munca stiintifica.

Prin organizarea activiitatii intelectuale §i religioase de la Vivarium,

Casiodor dorea sa-si implineasca un gind de a infiinta, impreuna cu

episcopul Agapet (535—536), o scoala teologica asemanatoare acelora de

la Alexandria sau Nisibe 6
. El a organizat la Vivarium o mare biblio-

teca si a dat la iveala manuale pentru ciclul stiintelor profane. Datorita

lui Casiodor, ideea culturii intelectuale a patruns mai adinc in manasti-

rile apusene, studiul profan §i crestin devenind un element nou in via^a

monahismului latin. Prin punerea in prim plan a pastrarii sj studiului

4. Hergenroether, Histoire de l'Eglise, vol. II, Nouvelle Edition, Paris — Lyon,
fara data aparitiei, p. 621—623.

5 F. Cayre, Op. cit., p. 218.

6. Casiod'Oo-, Institutiile literatuiii divine si umane, PrefatS, P.L., 70, 1005.
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scrierilor vechi, Casiodor a adus servicii imense culturii antice, salvind

de la distrugere multe opere de valoare din literatura latina si din lite-

ratura greaca 7
.

In exegeza au fost folosi^i mai ales Parintii din secolul al IV-lea.

La indemnul sau, unii dintre prietenii sai s-au ocupat cu traduceri din

greaca in latina. Astfel, un anumit Mutianus a tradus Omiliile Sfintului

loan Gura de Aur la Epistola catre Evrei ; Dionisie Exiguus a tradus

din greceste o serie de scrieri importante, mai ales in domeniul dreptului

canonic ; Bellator a tradus Omiliile lui Origen ; Epifanie Scolasticul a

tradus Istoriile lui Socrate, Sozomen si Teodoret si un Comentar la Epis-

tolele Sobornicesti, atribuit pe nedrept lui Didim Alexandrinul (cca 398)

si chiar unele Epistole, pierdute astazi, ale lui Clement Alexandrinul.

Am numit numai o parte din Comentariile patristice la Sfinta Scriptura

a Noului si a Vechiului Testament pe care le aminteste Casiodor in

Institutiile Uteraturii divine si umane, Cartea intii, cap. I—IX 8
.

Pe linga studiul Sfintei Scripturi, vietuitorii de la Vivarium erau

indrumati spre studiul artelor liberate. Sfirsitul vietii sale 1-a gasit pe

Casiodor cu condeiul in mina, alcatuind pentru folosul monahilor sai

un Tratat de ortografie. A murit la anul 583 la virsta de 93 de ani.

Scrieri. Opera monastica a lui Casiodor nu s-a dezvoltat dupa

moartea sa in felul in care a gindit-o el. Benedictinii au re^inut si dez-

voltat ca regula fundamentala de vietuire rugaciunea si munea in gene-

ral. Dar numele lui a supravietuit prin scrierile sale, profane si crestine,

prin care el a devenit unul dintre primii dascali ai Evului Mediu. Aceste

scrieri reflects mai putin originalitatea geniului decit cunostintele enci-

clopedice ale autorului si zelul neobosit al acestuia de a mentine edu-

catia publica romana si viata inteleotuala in Italia.

Scrierile lui Casiodor reflects aotivi'tatea acestuia inainte de anul

540 si dupa acest an, potrivit cu activitatea desfasurata ca dregator la

turtea regelui ostrogot si cu cea de la Vivarium. Scrierile sale profane

au caracter istoric, si anume : 1. o Cronica oe se intinde de la Adam
pina in 519, anul redactarii. A fost alcatuita la rugamintea lui Eutaric,

consul in acel an, si se inspira in prima parte din Tit Liviu, Aufidius

Bassus, Cronica de la Ravena si Fericitul Ieronim. Cronica ° lui Casiodor

prezinta interes deosebit pentru perioada 496—519 cind autorul a fost

martor la evenimentele relatate. 2. Despre originea si faptele getilor (De

origine actibusque Getarum), o istorie a gotilor, scrisa intre 526—534

7. F. Gayre, Op. cit., p. 219 ?i O. Bardenhewer, Op. cit., p. 264.

8. P.L., 70, 1010—1122. Cf. ?i P. de Labriolle, Op. cit, p. 677.

9. P.L., 69, 1213—1248.
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la dorin^a lui Teodoric care, voind sa faca o fuziune a romanilor cu

go^ii, a cerut lui Casiodor sa prezinte pe goti nu ca pe niste barbari, ci

ca pe un popor egal in cinste cu romanii pentru ca si ei au avut un

trecut glorios. Dupa cum arata si titlul, Casiodor identifies pe go^i cu

ge^ii si ii asaza in istorie inainte de intemeierea Romei.

Lucrarea alcatuita in 12 ear$i s-a pierdut. S-a paatrat insa un rezu-

mat imperfect alcatuit de gotul Iordanes in 551 sub acelasi titlu : De
origine actibusque Getarum 10

. 3. Sub titlul Variae n s-au pastrat 468

piese, impartite in 12 carti, scrisori si acte oficiale pe care Casiodor le-a

alcatuit pina in 538 potrivit functiilor detinute. Cartile 1—5 con^in acte

alcatuite in numele lui Teodoric, cartile 6—7, decrete si numiri in dife-

rite func^ii, cartile 8—10 con^in scrisori in numele regilor Atalaric,

Teodohad si Witigis, iar cartile 11—12, acte redactate de Casiodor insu?i

ca praefectus praetorii (533—537). Dupa cum se explica in prefata, cola-

lionarea si publicarea acestor scrisori si documente s-a faout la oererea

prietenilor, dar si cu scopul de a-sl justifica activitatea sa oficiala.

Titlul de Variae vine nu de la continutul begat, ci de la sitilul diierit

intrebuintat pentru fieoare document. Stilul elevat si eleganta in expri-

mare au facut ca unele din scrisorile publtcate sa serveasca drept model

in toate cancelariile din Evul Mediu. De asemenea, aceste scrisori atrag

luarea aminte prin numeroasele probleme pe care le abordeaza, pro-

bleme de morala, drept, politica, §tiinta, arta, constructii, descriere de

localitati, animale. Aceste probleme pun in valoare intinderea enciclo-

pedica a cunostintelor lui Casiodor. 4. Tablou al neamuiui Casiodorilor

(Ordo generis Cassiodorum) este o lucrare asupra genealogiei familiei lui

Casiodor. Lucrarea s-a pierdut, dar s-a gasit o excerpta anonima pe care

este notat : «Ordo generis Cassiodorum, qui scriptores extiterint ex

eorum progenie vel ex civibus eruditis». Excerpta mai confine insemnari

despre patricianul Simah, Boetiu §i Casiodor. Textul este insemnat ?i

pentru faptul ca atesta autenticitatea scrierilor teologice ale lui Boetiu i2
.

5. Despre suflet (De anima) 13 in 12 capitole este un tratat de antropo-

logie alcatuit sub influenta Fericitului Augustin si a Preotului Claudian

Mamert (•]- 474) u
'. Se pare ca lucrarea a fost scrisa catre anul 540,

inainte ca demnitarul Casiodor sa paraseasca dregatoria sa si sa se re-

10. P.L., 69, 1251—1296.
11. P.L., 69, 501—880.
12. Textul imsotit de un studaiu bogat a fost publicat prima data de H. Usencr,

Anecdoton Holderi, ein Beitrag zur Geschichte Roms in ostgothischer Zeit (Fest-

schrift), Boimn 1877. Citat dupa O. Bairdenhewer, Op. cit, p. 270.

13. P.L., 70, 1279—1308.
14. Claiudian Mamert a scris Sntre 467—472 De statu animae (Despre natura

suiletului), in care combate ideile lui Faustus de Riez despre corporalitatea sufle-

tului.
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traga la Vivarium. Lucrarea aceasta arata un progres real in studiul

Parin^ilor si in modul de a reda invatatura crestina cu privire la subiectul

tratat. «Sufletul, spune el, dupa cum atesta autoritatea adevaratilor

dascali, este creat de Dumnezeu dintr-o substanp spirituals si proprie,

datator de via^a al trupului sau, rational si nemuritor, dar care se poate

schimba in bine sau in rau» 15
. Virtutile sint de doua feluri : morale, pe

care grecii le numesc apexat si care contribuie la podoaba si maretia

sufletului, si naturale care tin de natura trupului. In ultimul capitol se

vorbeste despre starea sufletului dupa moarte.

In prefa^a manualului despre ortografie, Casiodor vorbe§te despre

scrierile sale din perioada petrecuta la Vivarium. El a acordat o atentie

deosebita exegezei biblice. 1. Cea mai de seama scriere in acest domeniu

este Expositio in Psalterium (Expunere la Psalmi) 16
,
puternic influen-

tata de lucrarea Fericitului Augustin «Enarrationes in psalmos». El pune

accentul pe in^elegerea spirituala a textului pe care il interpreteaza ale-

goric §i in sens mistic, dar nu lasa la parte nici invatatura morala a

Psalmilor §i nici faptul ca prin continutul Psalmilor se poate lupta

impotriva ereziilor. De asemenea, Casiodor scoate in relief profetiile pri-

vitoare la Mesia. Data scrierii poate fi asezata intre 545—555. In Evul

Mediu, acest comentar a avut larga intrebuintare. 2. Alte lucrari de

exegeza sint Complexiones in epistolas apostolorum, in actus apostolo-

rum et in apocalypsin (Expuneri la Epistolele Apostolilor, la Faptele

Apostolilor si la Apocalipsd) 17
. Cea mai mare parte din text se refera la

Epistolele Sfintului Pavel. Sint tratate numai pasagii mai importante.

3. Preocupat de educa^ia monahilor sai, care veneau din diferite medii

culturale, Casiodor a scris pentru ei lucrarea Institutiones divinarum et

humanarum litterarum (Institutiile literaturii divine si umane) r\ Scrie-

rea, alcatuita pe la 544, este impartita in doua carti. Prima, care numara

33 de capitole, dupa numarul anilor Mintuitorului, este o introducere

lnetodica la situdiul diferitelor discipline teologice, mai cu seama la stu-

diul Sfintei Scripturi a Noului si Vechiului Testament. Autorul vorbeste

despre copierea manuscriselor si grija deosebita fa^a de aceasta intreprin-

dere, despre autorii competenti care trebuie consultati cu privire la

interpretarea Bibliei, pentru problemele dogmatice, pentru istoria bise-

riceasca, pentru calea de urmat spre a trage profit din lectura dumne-

zeiestii Scripturi. Sint cita^i : Clement Alexandrinul, Sfintul Atanasie,

Sfintul Chiril Alexandrinul, Sfin^ii loan Gura de Aur, Grigorie de Na-

15. CaiplitoLul II, P.L., 70, 1263.

16. P.L., 70, 9—1056.

17. P.L., 70, 1321^-14118.

18. P.L., 70, 1105—1220.
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zianz §i Vasile eel Mare, Sfintul loan Cassian, Sfinitul Ambrozie, Feri-

citul Augustin si Fericitul Ieronim ca interpreti eruditi ai Sfintei Scrip-

turi. Casiodor pune accentul pe lectura neintrerupta si staruitoare, caci

«mama in^elegerii este meditatia incordata §i indelungata» 19
. De aceea

in capitolele 1—16 se ocupa in amanuntime cu cartile Vechiului Testa-

ment si ale Noului Testament, aratind care smt cele mai bune comentarii

sau studii patristice cu privire la acestea. In partea a doua a capitolului

al XVI-lea sint enumerate cele mai insemnate scrieri cu privire la Sfinta

Treime. Dintre autorii citati, mai intii este amintit Sfintul Ilarie de Pic-

tavium cu tratatul De Trinitate in 13 carti, apoi Sfintul Ambrozie cu

lucrarile De oficiis ministrorum si De fide ad Gratianum, apoi Fericitul

Augustin cu lucrarile : De Sancta Trinitate, De Vera Religione, De doc-

trina Christiana, De Agone Christiana, De civitate Dei si Retractationes.

Intre Paring! citati, Casiodor rezerva un loc de cinste si Sfintului Niceta

episcop de Remesiana, apreciind in termeni elogiosi scrierile acestuia :

^<Daca cineva doreste sa invete ceva, pe scurt, despre Tatal, despre Fiul

si despre Sfintul Duh, si nu vrea sa se oboseasca cu o lectura intinsa, sa

citeasca cartea episcopului Niceta pe care a scris-o despre credinta si,

plin de stralucirea invataturii ceresti, va fi condus, printr-o scurtime avan-

lajoasa, la contemplarea divina» 2'\ In capitolul XVII, autorul vorbeste

despre unii istorici bisericesti, ca Eusebiu, Socrate, Sozomen, Teodoret,

Marcelin, Fericitul Ieronim si Ghenadie de Marsilia, care au adunat carti

si au alcatuit altele in care se vede ca intr-o oglinda viata Bisericii. In

capitolele XVIII—XXIII, autorul vorbeste despre scriitorii apuseni,

Sfintii Ilarie, Ciprian, Ambrozie, Fericitii Ieronim si Augustin si despre

calugarul Dionisie Exiguus. Intrucit aprecierile eruditului Casiodor cu

privire la monahul carturar dobrogean Dionisie Exiguus sunt de mare

importanta pentru a pune in adevarata lumina personalitatea acestuia,

dam in traducere intregul capital : «Naste inca si astazi Biserica uni-

versala barbati ilustri, stralucind de podoaba dogmelor adevarate. Caci

a fost in zilele noasitre si calugarul Dionisie, scit de neam, dar dupa

caracter cu totul roman, foarte invatat in amindoua limbile, dovedind

prin faptele sale echilibrul sufletesc pe care il invatase in Carole Dom-
nului. A cercetat Scripturile cu o rivna atit de mare §i le-a inteles astfel

incit ori de unde ar fi fost intrebat avea raspunsul pregatit, dindu-1 fara

nici o intirziere. Acesta a predat dialectica impreuna cu mine si a pe-

trecut cu ajutorul lui Dumnezeu foarte multi ani din viata in cadrul

invatamintului glorios. Mi-e rus,ine sa spun despre un coleg ceea ce nu

gasesc in mine. In el era multa simplitate impreuna cu intelepciune,

19. Piaeiatio, P.L., 70, 1108 C.

20. Capitoluil XVI, P.L., 70, 1132 C.
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smerenie impreuna cu invatatura, moderate impreuna cu talentul de a

vorbi, incit se socotea un nimic, sau unul dintre cei din urma slujitori,

desi era vrednic, fara indoiala, de societatea regilor. Sa mijloceasca pen-

tru noi, el care obisnuia sa se roage impreuna cu noi, ca sa putem fi

ajutati acum prin meritele lui, cu rugaciunea caruia am fost intariti aici

pe pamint !

Acesta fiind rugat de Stefan, episcopul orasului Salona 21
, a strins

laolalta cu marea lumina a elocin^ei sale, caei era simplu si in^elept,

din exemplarele grecesti, canoanele bisericesti, potrivite cu obiceiurile

sale, pe care Biserica Romana si le-a insusit astazi printr-o folosire

irecventa 22
. Pe acestea este necesar sa le citi^i si voi permanent, ca nu

cumva sa pare^i ca ignorati in mod vinovat reguli bisericesti atit de folo-

sitoare. Si alte multe a tradus din greceste in latineste, care pot sa fie

spre folosul cerintelor bisericesti. El se folosea cu o pricepere atit de

mare de latina si de greaca, incit orice carti grecesti lua in miini, le tra-

ducea fara poticnire in latineste si, la fel, pe cele latinesti le citea pe

greceste, incit credeai ca aceasta este scrisa asa cum o pronun^a gura lui

cu o iuteala nestavilita.

Este lung sa spun cu de-amanuntul toate despre acel barbat care

intre celelalte virtuti este dovedit ca a avut si acest lucru admirabil,

anume ca desi se daruise lui Dumnezeu in intregime, nu refuza sa ia

parte la intilniri cu oameni de lume. Era de o castitate rara, desi vedea

zilnic so^iile altora ; blind, desi era minat de firea patimasa a celor

miniosi. Varsa lacrimi miscat de durere cind auzea cuvinte necuviin-

cioase in timpul veseliei
;
postea, fara sa reproseze celor ce maninca. Mai

mult, lua parte la mese, dorind oa intre mincarile trupesti sa imparta-

seasca totodata boga^ii sufletesti. Ca daca minca totu§i uneori, minca

pu^in §i mai ales mincaruri comune. Din aceasta cauza socotesc ca eel

mai mare gen de infrinare, sa fii intre placerile omenesti si sa pastrezi

masura cumpatarii.

Dar ca sa ne referim la bunele podoabe ale mintli lui, cu un cuvant

de lauda, putem spune ca era un catolic 23 integru, legat total, cu sta-

tornicie, de rinduielile stramosesti
;
§i ceea ce pot sa gaseasca unii citind

la diferiti (scriitori), era cunoscut ca straluceste in stiin^a lui. Unii

21. Ora$ in Dalmatia, azi Split.

22. Diotmsie Exiguus a dat la iveala in latine5te doua editii ale canoanelov
sinoadelor ecumenice. Casiodor vorbe$te de cea de-a doua editie dedicata episco-

pului Stefan de Salona. A se vedea in aceasta privinta mai pe larg la Dr. Al. L. Tautu,

Dionisie Romdnul o podoabS a Bisericii noastre stramo$e?ti, Milano 1978, p. 35—40.

Cf. si Preot Prof. Dr. loan G. Coman, Dionisie eel Mic, erudit daco-roman, in Scriitori

bisericesti din epoca straromana, Bucuresti 1979, p. 273.

23. In sensul ca pastra cu sfintenie invatatura ortodoxa.
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oameni rai se silesc sa umbreasca intr-un mod calomnios numele glorios

ai lui si prin aceasta, ei par sa-si scuze pina la un punct greselile lor 24
.

Dar acela, dupa ce a parasit rautatea veacului acestuia, cu ajutorul lui

Dumnezeu fiind primit in pacea Bisericii, credem ca are parte de co-

muniunea eu slujitorii lui Dumnezeu.

Poate am adauga celelalte despre sfintul barbat pe care le-am aflat

ca un adevar de netagaduit, dar trebuie sa urmam mai degraba planul

nostru, ca sa nu fim datori altei promisiuni pe care am parea ca o impli-

nim printr-o vorbire nepotrivita. Si ca nici o inselatorie sa nu va poata

vatama de la dreapta credinta, cititi ceea ce ave^i la indemina, de la

Sinodul de la Efes si de la Calcedon, nu numai enciclicile, adica episto-

lele de confirmare ale numitelor sinoade. Daca le parcurge^i pe acestea

cu sirguinta, vicleniile celor rai nu va vor dauna in nici o situate* 25
.

In continuare, Casiodor ii sfatuieste pe monahii sai sa-§i imboga-

teasca lectura cu scrieri ce se refera la cosmografie, la ortografie §i, in

general, la literatura umana, dind ca exemplu pe Sfin^ii Paring care au

fost eruditi nu numai in interpretarea Sfintei Scripturi, ci si in filosofie

si in §tiintele exacte.

Cartea a doua, in sapte capitole, a fost publicata in colectia Migne

separat de prima, cu titlul : De artibus ac disciplinis liberalium litte-

rarura 2G si se ocupa cu §tiintele umane cuprinse in cele doua cicluri ale

artelor liberale, si anume : gramatica, retorica si dialectica (trivium)

;

aritmetica, muzica, geometria si astronomia (quadrivium). Autorul in-

tervine mai pu^in in cursul expunerii, cuprinsul lucrarii fiind alcatuit

din texte extrase din diferite scrieri de specialitate.

La cererea calugarilor sai, Casiodor, deja in virsta de 93 de ani, a

alcatuit un manual asemanator cu cea de-a doua parte a Institufiilor,

intitulat De Orthographia 27
.

Una dintre scrierile lui Casiodor, pe care aoesta nu o aminte§te in

Prefata la manualul Despre Ortografie, este Istoria Bisericeascd Tripar-

tita 28
. Titlul exact este urmatorul : M. Aurelii Cassiodori HISTORIA

ECCLESIASTICA vocata TRIPARTITA, ex tribus Graecis auctoribus,

Sozomeno, Socrate et Theodoreto, per Epiphanium Scholasticum versis

excerpta, et in compendium a se redacta (=-= Istoria Bisericeascd numitd

24. Nu se cunosc motivele criticilor aduse lui DionlSsie Exiguus. Cert este ca

spre sfarsitul vietii, el se plangea de singuratate. Vezi Dr. Al. L. Tautu, Op. cit.,

p. 24 25.

25. Casiodor, Institutiile... Cap. XXIII, P.L., 1137—1138.
26. P.L., 70, 1149—1220.
27. Ibidem, col. 1239—1270.
28. P.L., 69, 879—1214.
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tripartita a lui M. Aureliu Casiodor, extydsa din trei autori greet : Sozo-

men, Socrate si Teodoret, tradusi de Efaifaniu Scolasticul si alcatuita de

el in compendiu).
\

Casiodor face mentiune despre aceastta lucrare a sa in capitolul 17

din Institutii, cartea I, spunand ca dupa Istoria lui Eusebiu, la greci au

alcatuit lucrari asemanatoare Socrate, Sozomen si Teodoret, pe care i-a

tradus preainvatatul Epifaniu si el i-a adunat laolalta 29
. In vremea

eruditului calugar circula in Apus Istoria Bisericeasca a Preotului Rufin

din Aquileia, care consta din Istoria Bisericeasca a lui Eusebiu tradusa

in latineste, cele 10 carti fiind concentrate in 9 carti, carora traducatorul

le-a adaugat doua carti, ducind prezentarea evenimentelor istorice pina

la moartea imparatului Teodosie eel Mare, in anul 395. Se stie ca isto-

ricul Eusebiu de Cezareea a descris evenimentele pina la anul 324, iar

adaosul lui Rufin prezenta serioase iacune in relatarea faptelor. Pornind

de la aceste considerente, Casiodor a conceput o Istorie Bisericeasca ba-

zata pe istoricii Socrate, Sozomen si Teodoret de Cyr. In Prejata, el

da urmatoarea explicate a initiativei sale, spre a fi inlaturata orice con-

fuzie : «Asadar, aceasta Istorie Bisericeasca, care este recunoscuta de

toti crestinii ca foarte necesara, a iost scrisa in chip minunat de trei

autori greci : unul adica este Teodoret, venerabilul episcop si al^i doi bar-

bae foarte priceputi, Sozomen si Socrate. Pe acestia, eu, dupa ce au fost

tradusi in latineste de Epifanie Scolasticul, am socotit necesar ca cele

spuse de ei sa le tratez intr-un stil unitar cu ajutorul lui Dumnezeu si

din cei trei autori sa fac o singura expunere» 30
.

Mai departe, Casiodor se refera la metoda sa de lucru : «Evident.

trebuie sa fie stiut ea scriitorii numi^i mai sus au expus cele ce s-au

petrecut din timpurile de sfinta amintire ale imparatului Constantin

pina in timpurile de slavita amintire ale lui Teodosie eel Tinar 31
. Noi

insa, dupa ce am citit din nou operele lor, ne-am convins ca nu toft au

expus la fel acelasi lucru, cu elegan^a si cu exactitate, ci au explicat mai

bine unul intr-un fel o parte, altul intr-alt fel alta parte. Si de aceea am

hotarit sa adun parft alese din fiecare din cei numift si sa le asez in

ordine cu numele autorului 1od> 32
. Intr-adevar, Casiodor rinduieste ma-

terialul, expunind evenimentele cind de la un istorie, cind de la altul,

aratind in fata fiecarui paragraf autorul.

29. P.L., 70, 1133.

30. Praelatio, col. 879.

31. Este vorba de Teodosie II, fittl lui Arcadie (395—408) ?i nepot al lui

Teodosie eel Mare (379—395), care a domnit intre 408—450.

32. Praelatio, loc. cit.



16 INTRODUCERE

Dintre istoricii bisericesti dupa Eusebiu de Cezareea, fara indoiala,

Socrate, Sozomen si episcopul Teodoret de Cyr ^u lasat cele mai bune

lucrari in materie. Socrate, nascut catre 380 si mprt dupa 439, avocat din

Constantinopol a tratat perioada care se intinde krtre 305 si 439. Lucra-

rea sa, Istoria Bisericeasca, in sapte carti, se bazeaz§ pe documente ofi-

ciale originale, pe care uneori le citeaza in intregime, ca hotariri sino-

dale, scrisori episcopale si imperiale. Este un istoric obiectiv, citind cea

mai mare parte din izvoarele folosite 33
.

Sozomen a scris o Istorie Bisericeasca, in noua carti, pe care a

inchinat-o imparatului Teodosie II. Trateaza evenimentele dintre anii 324

si 425. Lucrarea a fost scrisa intre 439 si 450. Istoria lui Sozomen depinde

in mare masura de Socrate pe care nici nu-1 mentioneaza, dar aduce

material nou, in parte original, in parte luat din aceleasi izvoare. Ca stil

este superior lui Socrate, nu insa in ceea ce priveste expunerea critica a

izvoarelor si a faptelor. Se intereseaza cu predilectie de monahism 34
.

Episcopul Teodoret de Cyr, antiohian de origine, nascut la 392 si

mort la 458, intre anii 449—450 a scris o Istorie Bisericeasca in cinci

car^i. In aceasta lucrare manifests o pronuntata tendinta apologetica si

antieretica. Teodoret expune evenimentele din perioada 323—428, dar

sunt redate si fapte din anul 434. Se' pare ca a folosit aceleasi izvoare ca

si istoricii amintiti. Expunerea este uneori scurta, iar cronologia

inexacta 35
.

In alcatuirea istoriei sale, numita tripartita pentru ca a fost facuta

din materialul luat de la cei trei istoriei greci, si nu pentru ca ar fi

impartita in trei sectiuni, Casiodor a avut ca model, probabil, Istoria Tri-

partita a lui Teodor Lectorul, in patru carti, scrisa pe la 530, in care erau

puse laolalta Istoriile lui Socrate, Sozomen si Teodoret 36
. Din aceasta

pricina se pare ca Senatorul Casiodor a fost preocupat mai mult de

ideea de a da la iveala o lucrare in care accentul sa oada pe unitate si

continuitate. Istoria Tripartita nu este alcatuita dupa un plan prestabilit

si dupa un sistem §tiin^ific. De aceea lucrarea apare ca o «compilatie»

istorica a carei legatura este pur externa, cu o cronologie defectuoasa,

cu locuri obscure, cu repetari si contraziceri suparatoare 37
. Cu toate

33. B. Altaner — A. Studber, Op. cit. p. 226.

34. Ibidem, p. 227.

35. Ibidem.
36. Ibidem, p. 228.

37. U. Moricoa, Op. cit., p. 1357 §i P. Godet, art. cit., coll. 1633. Pa-trologul

F. Cayre face urmatoarea apreciere (in Op. cit., p. 220) asupra Istoriei Tripartite :

«Nu este decit fuziunea celor trei lucrari ale lui Sozomen, Socrate si Teodoret, tra-

duse in latineste de unul dintre prietenii sai, Epiiamie. Traducerea este slaba ; cit

priveste compilatia textelor diferite, a fost facuta putin cam in graba de insusi

Casiodor. Asa cum este, opera este o buna continuatoare a Istoriei lui Rufin».
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aceste scaderi, Istoria Tripartita a lui Casiodor a avut o circulate foarte

larga in Evul Mediu, fiind folosita ca manual de istorie bisericeasca in

scolile apusene 38
. De notat ca la scurt timp dupa moartea lui Casiodor,

Istoria Tripartita a fost condamnata de papa Grigorie eel Mare tf 604)

in Epistola I, pentru faptul ca aceasta con^inea un text din Sozomen in

care se vorbea laudativ despre Teodor de Mopsuestia, coradamnat ca

eretic la Sinodul V Ecumenic (553). Deci, cine accepts textul lui Sozomen
inseamna ca este impotriva acesitui Sinod Ecumenic tinut in mare cinste

de scaunul de la Roma si, implicit, impotriva Bisericii Romane 39
. Din

aceasta cauza, abia din secolul al Vlll-lea a inceput sa circule din nou,

astfel ca in secolul al IX-lea si in urmatoarele sa fie folosita tot mai

mult, marturie stind in aceasta privin^a numarul mare de manuscrise

existente in Italia, Franca, Germania, Rusia, Anglia, Cehia §i Polonia.

Nu se cunosc numele copi§tilor, dar unele manuscrise arata ca persoanele

care au copiat aveau teme^nice cunostin$e stilistice §i gramaticale. Walter

Jacob care s-a ocupat pe larg cu circula^ia manuscriselor Istoriei Tri-

partite soeoteste ca astazi exista in diferite biblioteci aproximativ 300 de

manuscrise, opinind ca nu esite exclus sa fie descoperite §i altele, necu-

noscute pina acum 40
.

Dar nu numai prin manuscrise a fost cunoscuta Istoria Tripartita a

lui Casiodor. Pu^in timp inainte de anul 830 a aparut o croniea a lumii,

cunoscuta sub numele de Istorie, alcatuita de Frechulf de Lisieux care

s-a inspirat din Istoria Tripartita, asa cum constata deja in anul 1864,

cercetatorul Emil Grunauer 41
.

Istoria Bisericeasca Tripartita a fost tiparita prima data la Paris,

probabil in 1523, de Francois Regnault §i retiparita in 1526 la Lyon,

apoi cu acelasi titlu ca edi^ia din 1526 a aparut tot la Lyon in anul

1534. In anul 1523 lucrarea lui Casiodor a aparut si la Basel fiind edi-

tata de Beatus Rhenanus, cu vadite imbunata^iri fata de ediftile pre-

cedente : punctuate corecta, ortografie unitara, cuvintele grecesti scrise

la marginea foii unde au fost notate variantele din manuscrise §i obser-

38. P. Godet, loc. ailt., p. dlt.

39. W. Jacob, Die handschriftlicke Oberlielerung der sogenannten Historia

Tripartita des Epiphanius — Cassiodor, zuim Druck besorgt durch R. Hamslik, in

«Texte und Untersuchungen>>, 59. Band, Akademie — Verlag, Berlin 1954, p. 3—1 ?i

nota 3.

40. Ibidem, p. 5 51 161 nota li.

41. E. Gruoauier, De fontibus Historiae Frechulphi episcopi Lixoviensis, Diss.

phil., Zurich 1664, p. 46—49 si 54, ctt. dupa JQrgen Duantner, Frechulf von Lisieux
und die Historia Ecclesiastica tripartita, In «Philologus», (Leipzig), 116 (1971),

p. 58—70. J. Duinmer,, pe linga bibliografia privitoare la influenta lui Gasdodor in

Evul Medta, da tabele cu looumi asemanStoare intre Istoria Tripartitd $i Istoria lui

Frechulf.

2 — Casiodor
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va^iile personale. Nu se cunosc manuscrisele care au stat la baza acestei

editii.

Edifia lui Beatus Rhenanus a fost tiparita din nou la Basel in 1528,

1535, 1539 §i 1544. Editia din 1539 a fost tiparita si la Paris in 1541 cu

unele imbunatatiri : au fost asezate in ia\a Cartilor si Capitolelor titlurile

acestora, la margine au fost notate citatele din Sfinta Scriptura si datele

cronologice. Textul insa a ramas neschimbat, Acelasi text a fost tiparit

in 1548, cu titlul : Historiae ecclesiasticae quam tripartitam vocant li-

bri XII... Antverpiae, in aedibus Ioannis Steelsi, cu multe greseli de tipar,

cu reducerea citatelor biblice si fara Indice. Cu acelasi titlu, Istoria Tri-

partita a fost tiparita, in folio, la Paris, in anul 1562, cu multe greseli,

apoi in 1566 fara nici o schimbare. Tot la Paris a aparut in 1573 o editie

impreuna cu Istoria Bisericeasca a lui Nichifor Calist Xantopol. In 1588

a aparut cu osteneala episcopului de Wiirzburg o editie reprodusa dupa
cea din 1573, avind multe greseli. Amintim si editia din 1618 de la

Frankfurt/Main./care mi aduee nimic nou. Se poate observa deci ca

aproape o suta [de ani a fost tiparit numai textul stabilit de Beatus

Rhenanus. Para|el cu textul latin, Istoria Tripartita a circulat incepind

din anul 1530 §i in traducerea germana a lui Caspar Hedion, aparuta la

Strassbourg §i reprodusa cu unele greseli in 1545.

Textul lui Beatus Rhenanus a fost editat in anul 1676, la Rouen, de

calugarul benedictin Ioannes Garetius. Acesta a publicat pentru prima

data intreaga opera a lui Casiodor, textul Istoriei Tripartite fiind stabilit

dupa edi^iile precedente, dar confrumtat cu numeroase manuscrise, pre-

cum §i cu textele Istoriilor Biserice§ti ale lui Socrate, Sozomen §i Teo-

doret, aparute in limba greaea si cu itraducere latina. Noua editie aparea

a§adar cu mult imbunatatita fa^a de cele anterioare. Editia lui Garetius

a fost publicata din nou in anul 1729 la Venecia, apoi in 1848, Istoria

Tripartita a fost introdusa in colectia de texte patristice a Abatelui

J. P. Migne, Patrologia Latina, vol 69 42
. Ultima data, Istoria Tripartita

a aparut in colectia patristica vieneza : Corpus Scriptorum Ecclesiasti-

corum Latinorum, vol 71 43
. Pentru aceasta editie, dupa marturia edito-

rului, au fost cercetate 137 manuscrise. Ea este prevazuta ou un Indice

de nume, un Indice ortografic, care arata variantele din diferite manu-

scrise, si un Indice gramatical, care arata folosirea cuvintelor in epoca

42. W. Jacob, Die handschrUtliche Uberlieferung..., G&p. VI. Die Ausgaben del
Historia tripartita, p. 161—177.

43. Cu ttiitM : Cassfodoni) — Epiphanii HISTORIA ECCLESIASTICA TRIPAR-
TITA Historiae Ecclesiasticae ex Socrate, Sozomeno et Theodorito in unum collectae

et ruiper de Greeoo in LaiMraum translataie Mbri numero duodeciiim. Recensuit Walta-
rius Jacob, editionem curavit Rudolphus Hanslik, Vindobonae, Hoelder — Pichler —
Tempsky, MCMLII.
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lui Casiodor. De asemenea, volumul este prevazut si cu o pagina : Corri-

genda, fapt ce arata grija editorului pentru acuratetea textului 44
.

Edifta Istoriei Biserice§ti Tripartite din 1952 are numift drept

-utori pe Casiodor si Epifanie. Editorul R. Hanslik, in Prolegomena

acestei editii 45 si initr-un articol publioat mai tirziu in revista «Philo-

.3gus» 46
, inoearca sa demonstreze ca in realitate calugarul Epifanie si

nu Casiodor este adevaratul alcatuitor al Istoriei Tripartite. Epifanie ar

fi ales maii intai textele din cei trei istoriei greci, apoi le-& itradius si

;e-a rinduit in scrierea amintita. Desi ipoteza aceasta si-a gasit adepti 47

este greu de imaginat ca fostul senator, auitor de opere istariice, sa-si fi

insusit lucnarea altuia. Unele nepotriviri de texte sau repeti^ii se dato-

reaza materialului bogait, care trebuia sa fie selectat, pentru ca firul eve-

rnmentelor sa se intinda pina la sfirsit potrivit scopului urmarit de autor.

Dupa cum i^a spus>Jstoria Bisericeasca Tripartita confine faptele din

anul 324 si pina in anul 439. In cartea I sint date evenimentele pina la

inceputul Sinodului Ecumenic de la Niceea din 325, atitudinea impara-

tului Constantin eel Mare fata de crestini, aparitia ereziei lui Arie §i

uiitudinea unor ierarhi fata de aceasta erezie. Cartea a Il-a descrie Sino-

dul de la Niceea si pozifta Bisericii fata de erezia lui Arie. Cartea a Ill-a

arata activitatea Sfintului Atanasie si situatia sa ambigua in fata impa-

ratului, moartea lui Arie si a lui Constantin eel Mare. Cartea a IV-a merge

pina la moartea lui Constans (350). Este relatata pe larg activitatea Sfin-

tului Atanasie pentru apararea dogmei niceene. In Cartea a V-a sint re-

date faptele dintre 350—361 : Confruntarile dintre ortodocsi si arienii

sprijiniti de imparatul Constantiu, Sinoadele locale de la Sirmium, Arimi-

nium si Seleucia, conflictul dintre Sfintul Atanasie eel Mare si imparat,

aparitia ereziilor macedoniana si apolinarista, depunerea din scaun a

Siintului Chiril al Ierusalimului, intrarea in scena politica a lui Iulian

Apostatul si moartea imparatului Constantiu (3 noiembrie 361). Cartea

a Vl-a cuprinde faptele petrecute in timpul domniei imparatului Iulian

Apostatul, intre 361—363 : Intoarcerea la paginism a imparatului si

persecutia cruda declansata impotriva crestinilor ; noi martin crestini ;

;eologi mari ai Bisericii, ca Sfintii Ilarie de Pictavium, exilat in Rasarit,

Yasile eel Mare si Grigorie de Nazianz apara Biserioa Ortodoxa si pe

44. Ibidem, p. 685—767.
45. Prolegomena, ed. cit., p. XIII—XVI.
46. R. Hanslik, Epiphanius Scholasticus Oder Cassiodor ? Zur Historic Ecclesias-

:,ca tripartita, «Phil>ologus», 115 (1971), p. 107—1113.
47. De pilda, F. Wedssejigruiber, Epiphanius Scholasticus als Obersetzer. Zu

Zassiodorus — Epiphanius, Historia Ecclesiastica tripartita, In «Sitzungsberichte der
".s'ienen Akademie der Wissenschaften», Phil. hist. Klasse, 233, 5, Wien, Bohlau, 1972,

313 p.
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crestini in fata imparatului, moartea acestuia In lupta cu persji, pro-

nuntind, dupa relatarea istoricului Teodoret (cap. 47), cuvintele : «Ai

invins, Galileene !». Cartea a VH-a relateaza cele intimplate dupa moartea

imparatului Iulian Apostatul ; epoca lui IoVian, care a restaurat orto-

doxia in imperiu, moartea acestuia §i venirea in scaunul imperial din

Rasarit a imparatului Valens, ocrotitor al arienilor, el insusj. arian con-

vins si prigonitor aspru al erestinilor ortodocs4 ; intilnirea dintre imparat

?i Sfintul Vasile eel Mare ; moartea Sfintului Atanasie eel Mare §i si-

tuatia dramatica a Bisericii Ortodoxe din Alexandria sub conducerea

episcopului arian Lucius. Cartea a VUI-a istoriseste faptele pina la

moartea imparatului Valens, mai ales viata monahilor din Egipt, via^a

§i scrierile teologului Didim Alexandrinul sau eel Orb, sfirsjtul impara-

tului Valentinianrt-(375), in Apus, lupta lui Valens contra go^ilor si

sfirsrtul acestuia la 8 august 378. Cartea a IX-a confine evenimentele

petrecute in timpul imparatului Teodosie eel Mare (378—395). Dupa ce

gofli au fost invinsi de imparatul Graftan (in Apus, 375—383), a fost

ridicat la tronul imperial din Rasarit Teodosie care, dupa ce a fost

botezat ortodox la Tesalonic, a sprijinit cu toata autoritatea sa Biserica

Ortodoxa. Este de remarcat ca primul act in aceasta privin^a a fost

Marturisirea de credin^a, semnata impreuna cu Valentinian §i Gra^ian,

in care era pus accentul pe credinta in Sfinta Treime, Tatal, Fiul si

Sfintul Duh, «o singura Dumnezeire». Sint scoase in relief masurile luate

de marele imparat pentru a aduce la unitatea de credin^a pe toft cres-

tinii din imperiu, activitatea Sfintului Grigorie de Nazianz la Constan-

tinopol, Sinodul II Ecumenic din Consitantinopol, 381, impotriva pnev-

matomahilor macedonieni. Este redata in intregime (cap. 14) Epistola

Sinodului din Constantinopol catre papa Damasus ?i catre episcopii

upuseni, pastrata numai la istoricul Teodoret, epistola de o insemnatate

eonsiderabila deoarece aotele acesitui sinod s-au pierdut. Tot in aceasta

carte se vorbeste despre marele episcop al Mediolanului Ambrozie,

despre distrugerea statuii imparatului la Antiohia §i reconcilierea an-

tiohienilor cu imparatul la interventia episcopului Flavian, despre di-

versitatea sarbatoririi Pastelui, despre aducerea capului Sfintului loan

Botezatorul la Constantinopol §i despre episcopul Teotim de Tomis

(cap. 47). Relatarea despre Teotim este luata din Sozomen si este inte-

resanta pentru descrierea acestui stralucit episcop, de aoeea redam

textul in intregime : «In acest timp, Teotim conducea Biserica din Tomis

si din Scitia (Dobrogea n.n.). Fusese crescut in inva$atura cre§tina ?i

daduse dovada de virtute incit barbarii locuitori dincolo de Dunare spu-

neau ca el este Dumnezeul romanilor ; intr-adevar ei au sim^it in el prac-



BRBODUCERE 21

ticarea vietii dumnezeiesti. Caci pe cind ealatorea intr-o zi, 1-au intim-

pinat barbarii din acel flnut. Si, pe cind cei care se aflau in jurul lui erau

cuprinsi de groaza ca si cind aveau sa moara imediat, coborind de pe

cal, s-a rugat. Dar barbarii nevazindu-1 nici pe el, nici pe insotitorii lui,

nici caii, au trecut mai departe. Deoarece adesea acestia faceau incur-

siuni in Scifta, cruzi din fire, i-a imblinzit prin mese si daruri. Un
oarecare barbar soeotind ca el este bogat, a incercat sa-1 prinda in cursa

ca sa puna mina pe el, sa-1 lege si sa-1 tirasca. Dupa ce s-a pregatit

pentru aceasta si avea mina dreapta sprijinita de sa ca sa-1 prinda prin

aruncare, dupa aoeea ridicind mina (cu fringhia) in aer, barbarul acela

a ramas legat cu lan^uri nevazute. Atunci, dupa ce ceilalti s-au rugat de

el, Teotim a inatyat rugaciuni catre Dumnezeu ca barbarul sa fie slo-

bozit» 48
. Cartea aceasta se termina cu asezarea lui Honoriu oa imparat

in Apus si moartea lui Teodosie.

Cartea a X-a expune faptele din timpul imparatului Arcadie. Sfintul

loan Gura de Aur este persoana aflata in central aten^iei istoricilor, care

expun activitatea, suferintele, exilurile si moartea acestuia, precum si

aducerea moastelor sale la Constantinopol de catre Teodosie II. Ultimul

capitol vorbeste despre moartea lui Arcadie (408).

Ultimele doua car^i au ca izvor numai pe Socrate. In Cartea a Xl-a,

evenimentele se refera mai mult la viata bisericeasca. Trei fapte impor-

tante se impun a fi sublimate : hirotonia in episcop a Sfintului Chiril al

Alexandriei, pustiirea Italiei de catre Alaric si moartea filosoafei Hypatia

in Alexandria. Cartea a XH-a vorbeste despre episcopii Constantinopo-

lului, despre Nestorie si erezia sa, despre Sinodul Ecumenic de la Efes

din 431 impotriva lui Nesitorie, despre marele incendiu din Constanti-

nopol, despre alegerea si tinuta sacerdotala a eruditului episcop Proclu

in scaunul eoumenic din Constantinopol, despre aducerea moastelor

Sfintului loan Gura de Aur de la Comana la Constantinopol, dupa 35 de

ani de la moartea acestuia si asezarea lor in biserica «Sfintii Apostoli»

si se termina cu hirotonia de catre episcopul Proclu a senatorului Talasie

ca episcop al Cezareei Capadociei. Ultimele cuvinte ale lui Socrate sint

:

i.-Noi, a?adar, preavenerate Teodor, om al lui Dumnezeu, am implinit

porunca punind capat istoriei in anul al doilea al Olimpiadei a 305-a, in

al XVII-lea consulat al imparatului Teodosie» 49
.

48. In cap. 26 cMn Istoria Bisericeasc&, Sozomen adSugS c5 Teottim purta pSrul
lung, era cumpStat la mtncare ?i bautura, minca numai atunci cind era flamind ?i

bea cind era tosetalt, adiica se purta oa Tin adevSrat calugar, oare petrecea o viata
cuTata. Se vede cS Seniatorul Casiodor a toat din Sozoinein niumai ce a crezut de
ruviinta ca se potirive^te expiuneirii sale.

49. Citet dup5 editia M R. Hanslik, p. 648.
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Desigur, acest scurt rezumat al cuprinsului este departe de a reda

boga^ia de idei, evenimente, conflicte politice si religioase, chipuri de

mari aparatori ai credintei ortodoxe, ierarhi si monahi, care au fost

adusji rind pe rind in uria§a scena a istoriei, intre anii 324—439. Istoria

Bisericeasca Tripartita alcatuita de eruditul Casiodor este utila in cu-

noasterea trecutului Bisericii, mai ales aceasta perioada grea de nastere

a ei, in cuprinsul unui imperiu framintat si el.

Aceasta Istorie a implinit de-a lungul timpului, mai ales in Apus, o

uria§a func^ie didactica. Astazi, prin publicarea ei in limba romana, ea

i$i descopera frumusetea si pentru credinciosii romani. Fie ca stradania

traducStorilor, din care unul s-a mutat in ceata dreptilor, sa aduca spor

de cuno?tinta §i de credin^a celor ce se vor pleca cu dragoste asupra ei.

Caci istoria, si mai cu seama Istoria Bisericeasca, ne inva^a §i drumul

de continuu progres duhovnicesc, de biruire a patimilor si de curatire

sufleteasca. In aceasta privinp, cuvintele urmatoare ale lui Casiodor

sint motiv de meditate : «Cununa, zice eruditul monah, nu este numai

penitoru luptele singeroase ale martirului sau pentru fecioria trupului,

ea este pentru to^i aceia care cu ajutorul lui Dumnezeu triumfa asupra

pacatelor trupe§ti si au o credinp sanatoasa» 50
.

Pr. Prof. Dr. $TEFAN C. ALEXE

50. Institutiile... P.L., 70, 114?.
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prefatA

Este foarte binevenit ca o prefafd sd fie asezatd la ince-

putul cdrtii, acolo unde lamureste confinutul operei pe care

o precede. Cdci ce poate fi mai comod decit ca, prin aceasta,

sd fii avizat mai din vreme, intr-o oarecare mdsurd, ca nu

cumva expunerea, fdrd o prezentare, sd poatd da nastere la

confuzii! Se stie asadar ca aceasta Istorie Bisericeasca, care

este recunoscutd de to\i crestinii ca foarte necesard, a fost

scrisd minunat de trei autori greci: unul este, bineinfeles,

Teodoret, venerabilul episcop ; ceilalfi, doi bdrbafi foarte

inzestrafi, Sozomen si Socrate. Din acesti scriitori, fdcufi cu-

noscuti in versiunea latind de cdtre Epifanie Scolasticul, am
socotit necesar sd dezvolt acestea, ca — alegind din cele

spuse de ei intr-un stil unitar si cu ajutorul Domnului — sd

due la bun sfirsit si sd fac o unicd expunere dupd textul celor

trei autori.

Trebuie stiut neindoios ca scriitorii mai sus amintifi au

expus in ordine cele ce s-au petrecut in timpurile de sfintd

amintire ale impdratului Constantin, pind in timpul lui Teo-

dosie eel Tindr de sldvitd amintire. Noi insd, citind din nou

operele lor si studiind pe fiecare dintre ei, cu judecatd cum-

pdnitd, ne-am dot seama cd nu tofi au expus acelasi lucru la fel

de limpede si de judicios, ci unele pdrfi le-au explicat mai bine

cind unul, cind altul. Asa cd am socotit sd adun de la fiecare
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invdfat pasaje alese si sd le astern in ordine si cu numele

autorului lor.

Sd citeascd dor cu curaj eel care ajunge, prin mila Dom-
nului, la aceste lucrdri ; va avea parte de mult folos $i de multe

cuno$tinfe dacd va pdstra in memorie cu toatd atenfia cele

cuprinse in aceste douasprezece cdrfi. Si apoi, pentru ca tema

lipsitd de explicafii sd nu incurce pe cineva, pe toatd intin-

derea acestei opere au fost puse titlurile la inceput, ca sd

cunoascd (subiectul) si sd poata gdsi la locul potrivit ceea ce

stie cd a fost indicat la inceput sub numdrul corespunzdtor.



CARTEA I

CAPITOLUL I

CUVINTAREA LUI SOZOMEN
CATRE IMPARATUL TEODOSIE *

Se spune ca imparatii de altadata vadeau o preocupare §i o sta-

ruinta in a aprecia podoabele, purpura si coroana si se pregateau pen-

cil cele ce se potriveau aeestora ; iar cei care intenflonau sa scrie carft,

preocupati de anumite subiecte, le redactau asa ca sa le mearga la

inima celor care le ascultau, chiar celor care purtau razboaie, ca sa

mmereasca bine cu sageata, sa rapuna jivinele, sa arunce bine lancea,

sau sa urce frumos in sa. Caci prezentau la palat, fiecare dintre ei in

parte, ca acele lucruri pe care le inva^au sa fie pe plac celui care gu-

verna. Asa, unul oferea pietre pre^ioase gasite cu mare greutate ; altul,

vopsea de purpura ; cei mai mul^i faceau cunoscute poeme vestite sau

diferite scrieri ; altul era pretuit pentru o frumoasa activitate militara

sau mintuirea indeminateca a armelor. Insa cea mai de pre^ §i de seama

parte a acestei virtu^i populare era socotita aceea la care atunci se

indrepta aten^ia celui interesat. Despre pietate insa, care este adeva-

rata podoaba a oonducerii, nu s-^a rostit nimeni in mod cit de cit

sirguincios. Tu insa, o prea puternice Teodosie, ai intrecut, cu ajutorul

Domnului, orice virtute, ca sa spun pe scurt. Purpura si coroana cu

care te ara^i impodobit celor care te privesc (caci sint insemnele impe-

riale), i£ hranesc intotdeauna pietatea si clemen^a launtrica. De aceea

cei care scriu, cit si condamnatii si ceilal^i supusi, comenteaza despre

line si despre faptele tale. Dar tu, daca esti pus arbitrul si judecatorul

celor scrise, nu te vei lasa cistigat de un limbaj pompos si nu vei in-

gadui disimularea adevarului prin vreo figura de stil ; ci vei masura

fara. gres si una si alta optind pentru cuvintul potrivit subiectului, cin-

1. Imparatul Teodosie II (408—450), fiul si sucoesorul lui Arcadia pe tronul

ir:periului latin de Rasarit, apSraior al Ortodoxiei impotriva ereziilor nestorianS
Sinodul III Ecumenic de la Efes in 431) si monofizita (Sinodul local de la Efes in

449; intemeietorul universitatii din Constantinopol in 425^ In anul 438 a publicat

Zcdul Teodosian.
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tarind cu chibzuiala atiit figura exprimarii, dt si parole si ordinea, atit

propor^ia si limbajul, cit si compozitia si argumentarea, cum si sensul

istorisirii. Insa pe cei care recita, ii cintaresti dupa aprecirea ta si dupa

meritele lor, iar nu dupa imagini stralucitoare sau dupa rinduirea apa-

rentelor, sau in urma unor daruri, sau a tot felul de onoruri. In adevar,

asa cum te arati fata de cei care recita, tot asa au foat odinioara si jude-

catorii fata de dulce-vorbitorul Homer 2
, sau Alevadii 3

, fata de Simoni-

de 4
, sau Dionisie, tiranul Siciliei 5

, fata de Platon 6
, discipolul lui So-

crate 7
; sau Filip Macedoneanul 8 fata de istoriograful Teopomp 9

, sau

imparatul Sever 10 fata de Opian u , care a povestit in versuri felul si

speciile de pesti si cum pot fi prinsi. Cretanii, care au evaluat la o mie

de monezi epopeea lui Homer, si-au consemnat pe o statuie functiile

lor ca si cum ar lauda acest lucru cu generozitate neinchipuita. Aleva-

dii, insa, si Dionisie si Filip nu au fost intru nimic mai zgirciti la su-

flet decit cretanii, care se mindreau cu semeata republics si cu filoso-

fia ; acestia ar fi putut imita imediat statuia celor dintii, daca nu ar

fi fost mai putin priceputi in asemenea opera. Iar Sever, rasplatindu-1

pe Opian cu cite un galben pentru fiecare vers dintr-un poem in ver-

suri, a dat dovada de o darnicie atit de neobisnuita, incit pina astazi

cei mai multi numesc «de aur» poeziile lui Opian.

Acestea au fost cindva darurile pentru iubitorii de literatura si

invatatura. Tu insa, prea puternice imparate, nu te afli intru nimic mai

prejos decit maretia celor amintiti dind dovada de atita darnicie fata

de scrieri. Mie insa imi face impresia ca toate acestea le faci foarte

potrivit. Caci dupa ce i-ai intrecut in virtuti pe toti, indrumi intot-

2. Homer, poet epic grec, cSruia i se atribuie poemele Iliada si Odiseea. Este

infatisat ca un bStrin orb, care mergea din ora? In ora? recitindu-si versurile.

3. Alevadii, cei trei fii ai lui Alevas, regi in Tesalia.

4. Simonide din Amorgos (oca. sec. 7 S.H.), poet greq, autor de elegid si satire.

5. Poate fi vorba atat de Dionysie eel BStran, tiran al Siracuzei din Sicilia

intre 405—367 3J1., cit si de fiul sau Dionysie eel Tta&r, urma^ul lui Intre 367—344

I.H., pentru ca Platon a facut trei calatorii in Sicilia, una in timipul primului tiran

si doua in timipul unnasului sSu, in anii 367 si 361.

6. Platon (427—34® i.H.), filosof grec din Atena (sau Egina). Ucenic al lui Socra-

te, a infiintat la Atena scoala filosoficS numita Academia. Este autorul unor opere

celebre ca Banchetul, Phaidon, StatuI, Parmenide, Timaios s.a.

7. Socrate (469—399 i.H.), filosof grec din Atena.
8. filip II Macedoneanul (359—336 i.Hj), tatai M Alexandra eel Mare, a insti-

tudt hegemonia Macedoniei In Grecia.

9. Teopomp (3178—328 i.H.), discipol al lui Isocrate, orator si istoric grec, nSscut

in insula Chios. A scris Istoria EJend si Istoria Filipicd.

10. Septianiu Sever (193—211) a infiintat dinastia Severilor, imparati sirieni, In

istoria careia femeile si cultele orientale au jucat un mare rol.

11. Opian (sec. II d.H.), poet grec, autor al unor poeme didactice (Despie pes-
cuit, Despie vin&toare).
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deauna catre inaltimi cele ce sint ale tale, deoarece ai cunoscut pe

de--a-ntregul adevarul despre faptele de arme de pe vremuri, de la

greci si romani. Spun oamenii ca zile intregi faci exercitii fizice si cu

armele, ca judeci cauzele supusilor tai, te pronunti si iei hotariri tot-

odata, reflectind cind separat cind in totalitatea lor asupra celor ce

trebuie facute. Noptile ti le inchini cu precadere cartilor sfinte. Se mai

spune si ca pentru cunoasterea lor te folosesti de un candelabru facut

dupa o tehnica mecanica, uleiul curgind de la sine In lampa, a§a ca

nici o indeletnicire cu privire la treburile cele imparatesti sa nu fie

nevoita sa te nelinisteasca in timp ce lucrezi alungind somnul, impo-

triva naturii.

Astfel te araft plin de ingaduinta si blindete fata de cei apropiati,

ba chiar fata de toti, imitind pe Imparatul care este patronul tau din

ceruri, Caruia li este placut sa trimitd ploaia asupra celor dreppi si a

celor nedrepti, si sa faca sa rdsara soarele (Matei 4, 45) ; si in acelasi

timp sa daruiasca si altele din belsug, fara sa-I para rau.

Aud ca, prin multa invatatura, cunosti si felul pietrelor si proprie-

tatile radacinilor si rezultatul tratamentelor — la fel de bine ca si

David, fiul lui Solomon ; dar esti cu mult mai neintrecut in virtuti.

Pentru ca acela s^a facut sclavul placerilor, nu a pastrat pina la capat

evlavia, care i-a fost izvor de bunuri si intelepciune.

Tu insa, prea puternice, alungind neglijenta, te-ai dovedit ca po-

runcesti nu numai oamenilor, dar chiar si patimilor trupului si sufle-

tului. Iar daca e necesar sa se spuna si aceasta, aud ca tu iti infringi

cu totul dorinta de a minca si de a bea ; si nu doresti nici fructe dulci

nici altceva deosebit, decit atit cit e ingaduit sa atingi si numai cit se

cuvine sa gusti ; intii de toate insa binecuvintezi pe Creatorul tuturor.

Obisnuit sa induri, suporti setea, arsita si frigul
;
prin exercitii zilnice

vei fi consideratt ca ai insa^i cumpatarea.

In adevar, nu de mult, nerabdator sa vezi orasul Heracleea din

Pont 12
, numit astfel dupa Hercule 13

, strabateai drumul prin Bitinia 14

in arsita verii, straduindu-te sa cistigi timp. Dar spre amiaza, cind soa-

rele ardea cumplit, cineva vazindu-te plin de praf si de sudoare, pe

12. Heracleea din Pont, ora? pe t5rmul nordic al Asiei Mici, intemeiat de colo-

ni^tii din Megara Jn sec. VI S.H.

13. Hercule, denumire data de romani vestitului erou grec Heracles, fiul lui

Zeus si al Alcmenei.
14. Bitinia, provinote In Nord-Vestul Asiei Mici. Intre sec. Ill—I I.H., regat

elenistic. In anul 74 l.H. a devenit provincie romanS.
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drumul alb de colb, oa si cum ft-ar fi iesit in intimpinare \i-a oferit o

cupa foarte cristalina si stralucind ca razele soarelui, punind in ea o bau

tura delicioasa si umplind-o cu apa rece. Dar tu, prea puternice, luind-o,

1-ai laudat pe acel om pentru generozitatea lui si dupa ce ai baut numai

pu^in ai umplut-o cu o darnicie de imparat ; cum insa toft ostasii pri-

veau cu nesa$ limpezimea acelei cupe si fericeau pe acela care avea sa o

bea, i-ai dat-o inapoi, poruncindu-i sa o foloseasca cum vrea. Din aceasta

mie mi se pare pe buna dreptate ca 1-ai intrecut prin virtu^ile tale si

pe Alexandru 15
, despre care se povesteste de cei care ii admria faptele

ca, in timp ce strabatea in graba, cu macedonenii, niste locuri secetoa-

se, un ostas care s-a straduit si a gasit apa, a baut si i-a dat si lui

;

acesta insa nu a baut ci si-a turnat-o pe corp. Asadar, ca sa se spuna in

intregime, daca e ingaduit sa se spuna, trebuie sa te numim, potrivit

iui Homer, mai imparat decit to^i imparatii de mai inainte.

Aflam de buna seama ca unii conducatori nu au fost prin nimic

vrednici, iar al^ii si-au impodobit domnia printr-o fapta sau doua. Dar

tu, prea luminate, inmanunchind in acelasi timp toate virtu^ile, se vede

ca i-ai intrecut pe to^i prin pietate, indurare, tarie, castitate, spirit de

dreptate, darnicie si o marinimie asa cum se cuvine demnitatii unui

imparat. Cu to^ii lauda domnia ta, mai presus decit a tuturor celor din

vechime, fara varsare de singe si neintinata de ucideri. Tu sfatuiesti pe

supusii tai sa-si insuseasca cu placere cunostin^ele necesare ; si ara^i

tuturor pre^uire §i considera^ie pentru dragostea ce ti-o poafta si pen-

tru folosul obstesc.

De aceea, despre toate acestea mi se pare necesar sa-# vorbesc mai

intii tie, acum cind incep sa scriu istoria Bisericii. Caci cui altuia sa-i

raportez mai intii aceasta, eu care am de gind sa povestesc virtu^ile

multor oameni vrednici de cinstire, si cele care s-au intimplat cu pri-

vire la Biserica soborniceasca, sau prin cite tulburari trecind a ajuns

la liman — la tine si la strabunii tai ? Iar acum ,cind stii totul si ai toate

virtujile, §i mai cu osebire pietatea, despre care cuvintul Domnului ne

inva$a ca este mama in^elepciunii, primeste de la mine aceasta scriere

si cerceteaz-o cu bunavoin^a ; si folosind-o cu integritate, repara-i

omisiunile si adaosurile, prin stradaniile tale. Caci e neindoios ca orice

iti va fi placut tie, cititorilor le va parea util si deosebit, si nimeni nu

va critica ceea ce tu ai apreciat.

15. Alexandra eel Mare (336—323 i.H.), rege al Macedoniei intre 336—323 !.H.,

fiul regelui Filip II Macedoneanul ?i al Olimpiei. A intemeiat ora^ul Alexandria
din Egipt.
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Lucrarea mea incepe de la al treilea consulat al imparatilor Crisp 16

si Constantin 17 §i merge pina la al saptesprezecelea an al domniei tale.

Am gasit de cuviinta ca este bine ca intreaga opera sa fie rinduita in

noua par$i. Prima si a doua parte vor cuprinde cele petrecute in Bise-

rica sub imparatul Constantin 18
. A treia §i a patra — cele din timpul

fiilor lui 19
. A cincea si a sasea — cele din timpul lui Iulian 20

, varul

fiilor lui Constantin eel Mare si Jovinian 21
, facindu-se cunoseute si cele

petrecute sub Valentinian 22
§i Valens 23

. Parole a saptea §i a opta ne

arata cele intimplate in timpul fra^ilor Grajian 24 si Valentinian 25
,
pina

in vremea domniei preafericitului tau bunic, Teodosie 26
: adica atunci

cind preasfintul vostru parinte Arcadiu 27
, o, prea milostive imparate,

urmind la domnia tatalui impreuna cu prea piosul tau unchi, Honoriu 28
,

a fost harazit sa domneasca asupra lumii romane. Cartea a noua am in-

chinat-o stralucirii voastre creatine vrednice de cinstire, pe care s-o

pazeasca Dumnezeu vesnic atotputernica asupra du§manilor, cu stator-

nica marinimie, §i avind pe to^i sub stapinire, diriguind cu evlavie im-

periul binecredincios, pentru fiii fiilor, cu ingaduin^a lui Hristos, im-

preuna cu slava lui Dumnezeu-Tatal, si cu Sfintul Dun, in vecii vecilor,

Amin.

16. Crisp, fiul eel mai mare al imp&ratului Constantin, n&scut la 305, era deja

rezar In anul 317 ?i consul in 316, 321 $i 324.

17. Constantin II, al doilea fin al lui Constantin eel Mare, nSscut in 316, era

cezar In 317 $i consul in 300, 321 $i 324.

18. Constantin eel Mare (306—337), prin diferite m&suri luate a contribuit In

-od decisiv la dezvoltarea Bisericii creatine. Dintre aceste masuri amintiin : actul

de la Milan din 313, prin care s-a dat libertate religioasa cre?tinilor ; modificarea
legislatfei in spirit crestin ; mutarea capitalei imperiului la Constantinopol, oras nou,

cu numeroase biserici si monumente creatine j a convocat Sinodul I Ecumenic de
la Niceea, in 325, in scopul de a ap3ra unitatea de credintS a Bisericii.

19. DupS moartea lui Constantin eel Mare au urmat la conducere fiii lui, ast-

fel: Constantin II (337—340), Constantiu (337—361) si Constans (337—350). Din 360,

Constantiu a domnit singur.

20. Iulian (361—363), numit si Apostatul pentru c5 s-a lepSdat de credinta orto-

coxa ?i a imbr3ti?at paginismul pe care a incercat s5-l readucS si s5-l impuna ca
'eligie oficiala a imperiului.

21. Jovinian sau Jovian (363—364), In RasSrit, a sprtjinit Ortodoxia.
22. Valentinian I (364—375) a condus In Apus.
23. Valens (364—378), In R&sarit, a Imbratisat erezia ariana si a fost un susti-

ziior fervent al arianismului.
24. Gratfan a domnit in Apus Intre 375—383.
25. Valentinian II (372—392), in Apus. La Inceput, sub influenta mamei sale

."jstina, a favorizat ardanismul, dar dup3 moartea acesteia, la indemnul Sfintului
Ambrozie, episcopul Mediolanului, a sprijinit Biserica Ortodoxa.

26. Teodosie I (379—395), In RSsSrit, din 394 peste tot imperiul. A sprijinit

ru multa energie Biserica OrtodoxS. A convocat Sinodul II Ecumenic la Constanti-
nopol in anul 38i.

27. Arcadiu (395—408), fiul lui Teodosie I $i tat&l M Teodosie II, a condus
japeriul de Rasarit.

28. Honoriu (395—423), fratele lui Axoaddu, a condus In Apus.
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CAPITOLUL H

DE CE NEAMURILE AU PRIMIT CREDIN^A IN HRISTOS

MAI USOR DECIT EVREII

Mi-a venit cindva in minte intrebarea : de ce pentru unii oameni

credinta cu privire la cuvintul Domnului a prins mai repede, iar pentru

evrei a fost greu de acceptat, de vreme ce dintru inceput au primit in-

va^atura dumnezeiasca prin inainte-vederea lui Hristos si au transmis-o

prin prooroci asa cum avea sa fie, inainte ca ea sa fie. Caci Avraam, eel

dintii din neamul lor si inaintea circumciziunii, a binemeritat sa stea la

masa alaturi de Fiul lui Dumnezeu si sa-L priveasca in fa^a (Fac. 18).

Isaac, fiul lui, a fost slavit prin prefigurarea jertfei, legat de tatal sau

pe un fel de cruce si asezat pe jertfelnic (Fac. 22), asa cum i-a fost dat

si lui Hristos sa patimeasca, dupa cum spun aceia care au adunat cu

absoluta nestirbire scrierile sfinte. Iacov insa a prefigurat asteptarea pe

care si-o pusesera atunci oamenii in el §i in timpul in care a venit, cind a

spus ca atunci lipsesc cirmuitorii evreilor din neamul lui Iuda, conduca-

torul tribului lui (Fac. 49, 10).

Prevestise insa domnia lui Irod 29
, caruia, desi dupa tata era de fel

din Idumeea, iar dupa mama arab, i-a fost incredin^at neamul iudeilor

de catre senatul roman si totodata de imparatul August 30
. Dar si alti

prooroci au prefect clar nasterea lui Hristos, si acea sfinta si negraita

zamislire, si pe mama Sa raminind fecioara dupa nastere, si neamul si

tara ; iar al^ii au anun^at dinainte Patimile si invierea din mort;i si inal-

tarea la ceruri si sfirsitul unor lucruri neobisnuite.

Cei care s-au indeletnicit cu scrierile sfinte au putut sti ca ei nu

au ignorat aoele lucruri. Iosif, fiul lui Matia si preot, un barbat de o rara

noble^e printre iudei si nu mai pu^in respectat de romani 31
, va fi mar-

tor despre adevarul lui Hristos (Josephus, Antiq., lib. XVIII, cap. 6).

Caci nu indrazneste sa-1 numeasca pe acest barbat, ca pe autorul unor

opere de seama si invatatorul spuselor pline de adevar. Pe Hristos II nu-

me§te pe fata, si condamnarea Lui la rastignire pe cruce, §i ca a treia

zi i-a aparut viu si alte nesfirsite minuni despre El nu-i sint necunoscu-

29. Irod I eel Mare, regele iudeilor (40 i.H.—4 <d.H.), aliat §i iprieten al poporu-

lui roman.
30. Este vorba de imparatul Octavian August (31 i.H — 114 d.H.).

31'. Caracterizarea pe care o face Sozomen istoricului iudeu Iosif Flaviu (37

—

100) este luata dupa Eusebiu de Cezareea (Isforia Bisericeusci, I, IX, 1, in colectia

«Parinti si Scriitori Bisericesti* {prescurtat P.S.B.), vol. 113, p. 113). In scrierea sa

Antichit&tile iudaice (XVIII, 63—64) Iosif Flaviu vorbeste despre Mintuitorul Iisus

Hristos, activitatea, Patimile, moartea si Invierea Lui. Aceasta marturie, numita de

critica istoric5 testimonium tlavianum, a fost reprodusa de Eusebiu de Cezareea
(Op. cit., I, XI, 7—8, col. cit., p. St—58) de unde a luat-o si Sozomen.
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te ca au fost prevestite de sfinfti prooroci
;
precum si faptul ca au exis-

tat atunci multi greci si iudei, pe care i-a ales si au ramas mereu in dra-

gostea Lui si se dovedeste ca oamenii mimi^i de el nu lipsesc de fel. Iar

mie, pentru ca povestesc acestea, mi se pare ca ar striga in toate lucra-

rile sale ca Hristos este Dumnezeu, ;si nu mai pot sa-mi stapinesc uimi-

rea fata de minunile celor infaptuite. Desi a spus aceasta, chiar el, ne~

hotarit, a tratat sumar subiectul : fara sa contrazica totusi nicidecum pe

cei care credeau in El, ci mai degraba fiind de aceeasi parere cu ei.

Asadar, gindind acestea, mi s-a parut vrednic de toata mirarea ca

evreii nu au putut fi convertiti la crestinism chiar inaintea altor oameni.

Caci chiar daca Sibylla 32 si alte raspunsuri primite de bastinasi au pre-

zis cele ce aveau sa se petreaca cu Hristos, totusi, grecii nu trebuie

invinuiti prin aceasta ca sint lipsi^i de credinp. Caci citiva, care pareau

mai cultivate au interpretat chiar in acest fel profetiile, care fiind de

cele mai multe ori in versuri si in cuvinte mai ingrijite, au fost dez-

valuite poporului. Astfel era, dupa parerea mea, un semn al providen-

tei ceresti ca la in^elegerea celor ce vor urma sa vina sa se ajunga nu
numai prin cele vestite de proorocii proprii, ci si printr-o parte dintre

bastinasi, tot asa cum, daca eel care compune o melodie, pentru folo-

sirea unui sunet strain, si atinge unele corzi cu plectrul, face sa vibreze

si altele pe linga aoelea. Astfel, evreii, avind parte de prooroci mai
mul^i si mai recunoscuti, s-au aflat totusi in inferioritate fa$a de greci

in privinta lui Hristos. Dar nu va parea fara ra^iune nici faptul ca, din-

tre neamuri, Biserica s-*a lipit atit de mult de ei. Aceasta, in primul

rind, fiindca lui Dumnezeu li este placut ca din minuni sa se nasca

schimbari in lucrarile dumnezeiesti chiar foarte importante ; apoi, pen-

tru ca nu din virtu^i intimplatoare ale intiistatatorilor ei s-a descoperit

de la inceput ca (religia iudaica) este o religie fara de nadejde. Caci,' desi

nu au avut o limba plina de elocventa in exprimare sau de frumuse^e

in pronun^are, si nu s-au folosit de cuvinte sau sensuri filosofice, totusi

nu si-au dat pentru aceasta mai pu^ina osteneala spre a convinge. Dar,

lipsiti de mijloace si dispre^uind bunurile proprii, despuiati, si supor-

tind ca si cum nu ar fi fost trupurile lor cele mai grele si nesfirsite

torturi, fara sa se supuna popoarelor din orase sau sa se lase atrasi

de lingusirile judecatorilor si fara sa se inspaiminte de grozavia soar-

tei — au aratat limpede tuturor ca au suportat astfel aceste incercari

pentru raspla^i mai mari. De aceea nici nu era nevoie de convingere

prin cuvinte, de vreme ce prin case si orase chiar acele lucruri, care

pina atunci parca nu fusesera deloc auzite, indemnau la credin^a.

32. Se refer5 la oracolele sibiline, colectie de texte profetice ?i prescripth
religioase, alcStuitS c3tre sfir^itul epocii romane. Paginil socoteau c5 sibilele, preo-
tese ale zeului Apollo, aveau darul profetiel.

3 — Casiodor
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CAPITOLUL III

CARE A FOST PLANUL LUI SOZOMEN
DE A SCRIE O ISTORIE

$1 DE LA CARE ISTORICI ANTERIORI
§I-A ADUNAT MATERIALUL

Asadar, petrecindu-se in omenire o schimbare atit de dumnezeiasca

si de minunata, in asa masura incit §i religia de mai inainte §i legile

patriei erau dispretuite, ori erau prea crude cele ce se petreceau cu

un mistret din Calidon 33
si cu un taur din Maraton 34

, si altele aseme-

nea acestora, prin provincii si ora§e, sau erau povestite cu atita stra-

danie in a le raspindi si a le face cunoscute, incit multi greci §i scriitori

incercati au lucrat in direc^ia aceasta, avind talent in ale scrisului. In

ceea oe ma priveste insa, nu am sa-mi constring firea, si am sa poves-

tese fapte ale istoriei bisericesti. Caci socot ca argumentul acestui lucru

nefiind statornicit de oameni, chiar eel care a scris cu totul pe neastep-

tate nu va aparea lipsit de Dumnezeu.

M-am straduit in primul rind sa intocmesc aceasta lucrare pomind da

la inceputul lumii. Dar tinind seama ca si atyii au facut la fel pina in vre-

murile lor, — adica prea in^eleptii Clement 35 si Hegesip m, urmind mos-
tenirea apostolilor, si autorul Africanul 37

,
§i Eusebiu 38

, supranumit al

lui Pamfil, un barbat foarte inva^at in scrierile sfinte si cunoscator al

poetilor si retorilor greci — , atunci eu, adunind toaite cele privitoare

33. Calidon, oras din Etolia, in apropiere de Corint, numit astfel dupa inteime-
ietorul lui, era cunoscut in vechime pentru templul inchinat zeitei Artemis. Aceasta,
miniata pe Eneus, regele orasului, a trimis ain mistret fioros care pustia tmutul Eto-
liei. Acest mistret a fost doborit de Meleagru, fiul regelui.

34. Legenda spune c5 un taur salbatic devasta cimpia Maratonului. Acesta a
fost prins de eroul Tezeu.

35. Sfintul Clement Romanul, episcopul Romei spre sfirsitul secolului I si in-

ceputul secolului al II-lea, autor al unei Epistole c&tre Corinteni, este asezat In rin-

dul Parintflor Apostolici.

36. Hegesip, polemist antignostic, a scris o istorie bisericeasca intitulata

Memorii, in cinci parti, in care expune evenimentele de la Patimile Mintuitorului nos-

tra Iisus Hristos si pina in vreniea sa (an. 170—180). Eusebiu citeaza nnele fragmente
din aceasta scriere, din care se poate constata ca Hegesip punea accentul pe Traditia

bisericeasca.

37. Iuliu Africanul iff dupa 240) este autorul prionei cronici universale creatine,

intitulata : Hronograiii, pe care a terminat-o in 221 . Au ramas numai unele fragmente.

38. Eusebiu de Cezareea ft 339—340) a scris urmatoarele opere istorice : 1.

Crom'ca, avind ca titlu : Canoane cronologice ?i rezumatul istoriei universale a grecilor

si a barbarilor, care cuprinde tablouri cronologice de la nasterea lui Avraam (2016

i.H.) si pina in anul 302 d.H. ; 2. Istoria Bisericeasci, in zece cSrti, scriere de va-

loare exceptionaU, cuprinde evenimentele de la Nasterea Domnului nostra Iisus

Hristos pina la anul 304; 3. Viata lui Constantin si 4. Despre martirii Paiestinei.

Eusebiu se numea pe sine «al lui Pamfil», drept recunostinta pentru dascalul sau

Pamfil, preot in Cezareea Paiestinei, care a primit cununa martirica in anul 310.

be la aoest apelativ, unii au tras concluzia ca Pamfil a fost tatal lui Eusebiu.
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la Biserica dupa inal^area la ceruri a lui Hristos si pina la alungarea

lui Liciniu 39
)
le-am redactat in doua carfl 40

. Acum insa, cu ajutorul lui

Dumnezeu, voi incerca sa arat cele petrecute dupa aceea. Voi aminti

priri urmare evenimentele al caror martor am fost, §i pe cele auzite

de la cei care le-au cunoscut sau le-au urmarit cu atenfte, intimplate

atit in vremea noastra cit si inainte de generatia noastra. Consemnarile

celorlati le voi expune dupa legile statornicite in domeniul religiei, si

din Sinoadele tinute intre timp, §i din cele ce s-au mai petrecut, §i din

scrisorile imparat;ilor, si ale preo^ilor, dintre care unele se pastreaza

inca si acum in palate si in biserici, altele insa gasindu-se imprastiate

pe la cei care si-au dait silin^a aceasta. Am preferat raftunea acestora,

care sint atrasi mai degraba de aceasta lectura, pentru a indica pe scurt

continutul lor. Am pus insa sub semnul intrebarii cele pentru care multf

au o parere diferita. Iar daca voi putea gasi vreo scriere pentru dove-

direa adevarului, nu o voi omite. Insa, pentru ca nimeni, in necunostin-

ta de cauza, sa nu acuze textul ca este mincinos, daca citesc uneori

scrieri contradictorii, trebuie sa se stie ca, odata cu apari^ia invapturii

lui Arie 41 si a acelora care au aparut dupa aceea 42
, se vadesc si contra-

ziceri intre ei.

Fiecare dintre intiistatatorii Bisericii se straduia sa scrie despre

ereticii sai si adunindu-se in sinoade hotarau ce voiau ; si pe cei care

gindeau contrariul inva^aturilor, adesea ii condamnau tocmai prin ab-

sents ; iar cu timpul, pe capeteniile si pe fruntasii lor ii induplecasera prin

virtutea cu care puteau sa si-i faca dragi, incit erau socotiti ca cinsteau

cele drepte si cu consensul acelora. In adevar, unii fiind de partea

acestora, altii de partea celorlal^i, au adunat scrisorile trimise pentru

propria lor erezie si le-au lasat deoparte pe acelea care nu erau in con-

sens cu vederile lor. In continuare pentru mine a fost foarte greu sa le

descopar pe toate care proveneau de la unii ca acestia. Pentru ca trebuie

o deosebita grija de adevar pentru activitatea istoriei, mi s-a parut ne-

cesar sa cercetez cu scrupulozitate chiar si literatura, atit pe cit a fost

posibil.

39. Valeriu Ldciniu, imparat in RSsSrit (308—324), duipa InfrSngerea suferita la

Hriscxpole, la 18 septembrie 324, a murit la Tesalonlc In acela?i an.
40. Sozomen face aluzie la o prima lucrare a sa de istorie bisericeasc5, pier-

duta, care cuprindea evenimentele de la Inaltarea Domnului si plnS la moartea lui

Liciniu.

41. Arie ('catre 280—336) nega dumnezeirea Fiului lui Dumnezeu. Conceptia sa
rationalist 3 a provooat o puternica reactie ortodoxa, care a dus la tinerea priamuM
Sinod Ecumenic de la Niceea, in 325.

42. Se refera mai intii la diferitele ramuri ale arianismului, apoi la ipnevmato-
mahi, nestorieni, monofiziti, apolinaristi etc.
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Asadar, chiar daca voi expune dezbinarile din sinul Bisericii, care

au avut loc intre acestia pentru intiietate sau pentru suprematie, pro-

prii ereziei, acestea sa nu fie privite cu asprime sau cu rea-vointa. Caci

in primul rind, asa cum s-a spus, se cuvine ca acela care scrie sa puna

adevarul mai presus de toate si apoi sa explice cu toata sinceritatea

invajatura Bisericii Universale. Fara indoiala se gase§te adesea cineva

care sa aduca acuza^ii, ca un adversar viclean, si totusi ca prin minune

a ramas intarit in propria virtute si a atras la adevarul sau popoarele

si intreaga Biserica. Prin urmare, cu toate ca voiesc, daca-mi va fi in-

gaduit, sa scriu numai despre ceea ce se pare, dupa cunostin^ele mele,

ca s-a petrecut cu Biserica intemeiata in imperiul roman, am dorit to-

tusi ca, atit cit imi va sta in putinp, sa scriu si despre ceea ce s-a

petrecut cu religia noastra la persi si la barbari. Nu va fi nepotrivit

pentru o istorie bisericeasca daca in aceasta opera se va vorbi si de-

spre aceia care au fost cindva parintii si invatatorii monahilor, sau aceia

care au fost privi^i ca necesari dupa aceea prin cele ce au urmat, asa

cum am auzit si am dovedit. Caci trebuie ca nici noi sa nu parem ca

sintem ingrati, trecind sub tacere virtutea lor, si nici ei nu vor fi lipsiti

de locul ce li se cuvine in aceasta istorie, ei care ne-au lasat exemple

de neasemuita filosofie 43
, de care urmasii, folosindu-se, se vor bucura

de un sfirsit preafericit si plin de bucurie. Dar si aceasta scriere oda-

ta inceputa va tine seama in continuare, cit va putea, de toate acestea.

Sa ma intorc acum la povestirea faptelor, rugind pe Dumnezeu

sa-mi fie alaturi. Caci de aici va avea inceputul scrierea de fa^a. (Sozo-

men, I, 1)
44

.

CAPITOLUL IV

DE CIND 1SI ARE INCEPUTUL ISTORIA
SI IN CE FEL I S-A ARATAT lui constantin semnul crucii

SI CE ImpArati si cezari au fost in acelasi timp

In timpul imparatilor si consulilor Crisp si Constantin (An. 322),

in fruntea Bisericii romane era Silvestru 45
. Alexandru ^ era in frun-

tea Bisericii din Alexandria, iar Macarie 47
, in Ierusalim. La Antiohia

43. Termenii de filosoiie §i a filosofa, In cretinism, se refers la viata de
asceza in monahism si, in general, la invSt&tura crestina.

44. Cifra romana arata Cartea, iar cea arab3 arat3 capitolul.

45. Silvestru I, episcopul Romei intre 314—335, a pSstorit In pace la umbra
autoritatii imparatului Constantin eel Mare a carui politica bisericeasca a urmat-o.

46. Alexandru, episcopul Alexandriei (313—328), apar&tor al Ortodoxiei Impo-
triva ereziei lui Arie, a luat parte la Sinodul I Ecuimenic de la Niceea, Impreuna
cu Sfintul Atanasie care atunci era numai diacon.

47. Macarie I, episcopul Ierusalimului intre 314—334. In timpul pastoriei sale

a fost aflata Sfinta Crace a Domnulud nostra Iisiis Hristos ?i au fost alcatuiite pla-

nurile pentru construirea bisericii Sfintului Mormint.
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insa, care este linga Orontes, inca nu fusese hirotonit nimeni dupa

Roman, probabil din cauza interzicerii persecutiilor. Nu dupa multa

vreme, cei care s-au adunat la Niceea, admirindu-1 pe Eustatiu 48 pen-

tru :ntelepciunea si elocin^a sa, au fost de acord ca el este vrednic sa

cirmuiasca scaunul apostolic ; si pentru ca era episcop in vecinatate,

la Bereea, 1-au transferat in Antiohia. Atunci deci crestinii din Orient,

oprindu-se pina la granitele Egiptului, pe linga Libia, nu cutezau sa se

intruneasca pe fata in biserici deoarece Liciniu isi schimbase intelege-

rea pe care o aratase fa^a de ei. Dar in Occident grecii, sau macedone-

nii si ilyrii aveau indrazneala sa-si manifeste mai liber religia, din cau-

za lui Constantin 49
, care era imparatul romanilor din aceste locuri. Am

aflat ca acestui barbat i s-au intimplat mai tirziu si alte multe lucruri

datorita carora s-a induplecat sa cinsteasca invatatura crestinilor ; mai

ales in urma semnului care i s-a aratat de la Dumnezeu (Sozomen I, 2).

Si pentru ca am ajuns la acestea, sa relatez ceva putin mai pe

larg. Dupa ce Diocletian 50 si Maximian Hercule au ales viata privata,

si Maximin Galeriu, care domnise impreuna cu ei stapinind Italia, a

ales doi impara^i, pe Maximin in Orient si pe Sever in Italia (An. 306),

atunci Constantin, murindu-i tatal in Britania, este numit imparat in

primul an al Olimpiadei, a 271-a 51
, in ziua de 27 a lunii iulie. La Roma

insa a fost ales imparat, de catre ostasii pretoriului, Maxentiu, fiul lui

Maximin Hercule. Apoi tatal lui, din dorin^a de stapinire, a voit sa-si

impiedice fiul sa domneasca, ceea ce nu a reusit sa faca. Dupa acestea

a murit la Tars, in Cilicia. Apoi Sever, venind la Roma impotriva lui

Maxentiu, a fost ucis datorita tradarii ostasilor. Iar Maximin Galeriu,

dupa ce a numit pe Liciniu August, a murit.

48. Eustatiu, antiorkjenist declarat, a ajuns episcopul Antiohiei in 325 si a

pastorit pina In 330 cind a fost depus si trimis Jn exil de un sinod arian tinut in

acest an la Antiohia. El a urmat in scaunul antiohian dupa episcopul Filogon (320

—

324), si nu lui Roman asa cum afirmS Sozomen. Roman, diacon din Palestina, a suferit

martiriul in anul 303 la Antiohia, din porunca imparatului Diocletian. Despre el da
marturie Eusebiu de Cezareea in scrierea sa, Martirii din Palestina, II, P.S.B., 13

p. 397—398.
49. Constantin eel Mare nu avea autoritate atunci decit numai asupra Iliriei,

anume din anul 314 cind a purtat primul razboi cu Liciniu.

50. Imp&ratul Diocletian (284^—305) a dat o noua organizare imperiului, dnsti-

tuind sistemul ipolitic al dominatului, imparatul detinind iputerea supremS in stat.

Astfel erau anihilate autoritatea senatului si a institutiilor romane traditionale.

Imperiul era imp3rtit in dou3, Oriental si Occidental, fiind condus de doi augusti
ajutati de doi cezari.

51. Sub numele de Olimpiada, in sens cronologic, se intelege intervalul de
timp de patru ani dintre doua jocuri olimpice suecesive. Primul joe olimpic a avut
loc in anul 776 I.H., in orasul Olimpia din Peloponez. Acest sistem de a numara anii

a fost par3sit, dar numele de olimpiada se pSstreaza pentru intrecerile sportive,

tinute din patru in patru ani, sub denumirea de jocuri olimpice.
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Prin urmare, Maxentfu era socotit la Roma ca un tiran, dedindu-se

fara rusine la adulters si ucigand pe barba^ii acelor femei. Constantin,

voind sa-1 Mature si sa-i scape pe romani de maceluri, se gindea ce zeu

ii va fi de ajutor in razboi, stiind ca zeii pe care ii cinstise Diocletian

nu-i vor fi de nici un ajutor, si mai ales din cauza ca tatal sau, dispre-

tuind religia paginilor, a trait fericit (Socrate, I, 2).

Asadar, in mijlocul acestor framintari, a vazut in somn semnul

crucii proiectat pe cerul stralucitor (An. 315) ; erau de fa^a si ingerii

care, minunindu-se de aceasta aratare, ii spuneau : «COnstantine, vei in-

vinge cu ajutorul acestui semn». Se mai spune ca i-a aparut chiar Hristos

si ca i-a aratat semnul crucii si 1-a inva^at sa-si faca o cruce asemana-

toare si sa aiba in lupte acest ajutor, cu care va cistiga drepturile vic-

toriei. Eusebiu al lui Pamfil povesteste sub juramint 52
, ca 1-a auzit chiar

pe imparat spunind ca, pe la amiaza, cind soarele incepe sa coboare, a

vazut §i el, si osta^ii care erau atunci cu el, semnul crucii facut din

lumina si alaturi fiind scris : «prin acest semn vei invinge». In timp ce

se gindea ce ar putea fi, s-a facut noapte s.i in somn i-a aparut Hristos,

cu semnul pe care 1-a vazut pe cer, si i-a poruncit sa faca chipul acelui

semn, care-i va fi de ajutor in ciocnirile din lupte (Sozomen, I, 3).

CAPITOLUL. V

CUM A CUNOSCUT CONSTANTIN iNVATATURA CRESTINA
SI DESPRE MINUNEA CRUCII SI MOARTEA LUI MAXENTIU

De vreme ce nu era nevoie de interpret, ci s-a aratat pe fata impa-

ratului ce se cuvine sa creada despre Dumnezeu, imediat ce s-a lumi-

nat de ziua, convocindu-i pe preo^ii lui Hristos, le-a cerut sa-i vorbeas-

ca despre inva^atura crestina. Iar acestia, dindu-i car^ile sfinte, ii vor-

beau despre Hristos si-si intareau spusele lor cu cele ale proorocilor. Si

semnul care i-a aparut imparatului spuneau ei ca este semnul victoriei

impotriva iadului, victorie pe care a repurtat-o Hristos inal^indu-Se la

ceruri, dupa ce a fost rastignit pe cruce §i a murit, inviind apoi a treia

zi, dupa cum au spus ca trebuie nadajduit : fiindca dupa incheierea aces-

tei vieti, catre sfirsitul secolului prezent toti oamenii vor invia si vor fi

nemuritori. Unii, care au trait a§a cum trebuie, vor avea parte de raspla-

ta, altii, de chinuri, pentru ca au faptuit lucruri rele. Ca in gre§elile

52. A se vedea mai pe larg la Eusebiu de Cezareea, Viafa lui Constantin eel

Mare, Cartea intii, cap. 28, 1', Studiu introductiv de Prof. dr. Emilian Popescu, tra-

ducere si note de Radu Alexandrescu, P.S.B., 14, Bucuresti, 1991, p. 76.
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pe care le-au savirsit aid exista totusi prilej de mintuire si ispasire a

pacatelor : celor neini$iati inca, dar boteza^i, li se da prilejul intelegerii

dupa legea bisericeasca, pe cind celor ini^iati, grija ca sa nu greseasea.

Dar pentru ca asemenea purtare este data doar citorva barbati sfir4i, ei

vorbeau si despre ispasirea aratata prin cain^a ; caci Dumnezeu este

milostiv si ii iarta pe cei care au gresit si care dovedesc cainta, stradu-

indu-se sa o intareasca prin fapte.

Dupa aceste explicatii ale preotilor, imparatul, minunindu-se de pro-

orocirile fagaduite astfel de Hristos, a poruncit ca, din aur si pietre pre-

tioase, barbati priceputi sa transforme semnul crucii in drapel, pe care

1-au numit Labarum. Caci acest semn de lupta era mai de pret printre

celelalte prin aceea ca il preceda pe imparat si se obisnuia sa fie vene-

rat de osteni. Consider indeosebi ca de aceasta Constantin a schimbat

podoaba cea mai de pre$ a imperiului roman in semnul Crucii : pentru

ca, vazindu-1 adesea si ingrijindu-1, supusii sa se dezobisnuiasca de obi-

ceiul stravechi si sa considere Dumnezeu numai pe Acela pe care II

slavea imparatul, sau de care se foloseau ca diriguitor sau ajutor im-

potriva dusmanilor. Caci deseori acest semn era purtat in fruntea tutu-

ror liniilor de bataie, deoarece presupunea ca este de mare ajutor cind

ostile se infrunta in lupta. A hotarit asadar si anumiti purtatori ai dra-

pelului, care sa se ingrijeasca de el ; sarcina acestora era sa-1 poarte

pe rind pe umeri si in felul acesta sa lumineze intreaga ostire. Se zice

ca unul dintre ei, tocmai cind purta acest drapel, s-a inspaimintat de

navala nea§teptata a dusmanilor si a trecut altuia drapelul sa-1 poarte;

si fiindca s-a sustras de la lupta si §i-a lasat deoparte sulitele, a murit

lovit pe data ; iar acela care a preluat semnul biruintei a ramas neva-

tamat si in mijlocul sulitelor care zburau in jurul lui. Caci e o minune

cum sagetile dusmanilor, indrumate parca de o putere divina, se in-

dreptau spre drapel, dar zburau departe de purtatorul de drapel aflat

in plina primejdie. Se spune ca niciodata vreun alt ingrijitor al acestui

drapel, cum e obiceiul, nu a murit ranit in razboi si n-a suferit neno-

rocirea captivitafti (Sozomen, I, 3). Luptind deci in apropiere de Podul

Milvius a invins, caci Maxen^iu s-a inecat in fluviu. Era anul al sap-

telea al domniei lui Constantin. Intre timp Diocletian a murit la Salona

(An. 315). (Socrate, I, 2).
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CAPITOLUL VI

DESPRE ABATEREA PAGINILOR

Nu mi-e straina cauza pentru care grecii sus^in ca imparatul Con-

stantin a ucis pe unii cu care era ruda apropiata (An. 316) si ca si-a

avut partea lui de vina in uciderea fiului sau Crisp. Pe cind era condus

spre cain^a, a cerut filosofului Sopater — care in vremea aceea

era in fruntea scolii lui Plotin — sfat in privin^a cura^irii. Filo-

soful i-a raspuns ca nu exista nici o ispasire pentru asemenea pacat, iar

Constantin, speriat de aceasta interdictie, a gasit niste episcopi care

i-au promis ca pacatul poate fi ispasit in intregime facind peniten^a

sau botezindu-se. Atunci, bucuros ca aceia i-au spus ceea ce dorea el

si pre^uind invatatura crestina, s-a facut de indata crestin si i-a condus

pe supusii sai dupa exemplul sau. Parerea mea este insa ca aceste in-

vent sint combatute de cei care cerceteaza religia crestina. Caci Crisp,

din cauza caruia spun ei ca a fost nevoit Constantin sa ispaseasca, a

murit in anul 20 al domniei tatalui sau (An. 329). Traind pina la aceas-

ta data, el a dat impreuna cu tatal sau multe legi pentru crestini —
fiind de buna seama pe looul al doilea al imperiului, numit si Cezar —
asa cum marturisesc numele imparatilor si legile acelor vremuri. Iar

despre Sopater 53 nu e de crezut ca a putut sa vina la intrevederea

cu Constantin, caci acesta domnea numai in partea din jurul Rinului,

spre Ocean ; insa din cauza planului pe care il avea impotriva lui Ma-

xen^iu, i§i petrecea timpul in Italia. In acea vreme erau tulburari in

republica romana si nu era usor ca britanii si galii sa se intruneasca

atunci cu aceia carora se $tie ca Constantin le-a impartasit religia cresti-

ng, decit daca isi asezau tabara impotriva lui Maxentiu si treceau in

Roma. Dar, pe de alta parte, martori ai acelor vremuri sint legile in

favoarea religiei, pe care le-a promulgat.

Insa, desi sint de acord ca imparatul a putut sta de vorba cu usu-

rin^a cu Sopater, sau ca i-a cerut sfat printr-o scrisoare asupra celor

ce-1 interesau, nu e totusi neverosimil ca filosoful sa fi ignorat ca Her-

cule M al Alcmenei a fost purificat la Atena dupa moartea fiului lui,

la sarbatorile in cinstea zeitei Ceres 55
; si dupa moartea lui Ifit (Iphi-

53. Sopater din Apamea a fost elevul lui Jamblichos (scoala neoplatonicS si-

riana). A fost condamnat la moarte de Constantin eel Mare pentru ca a furat vasul

unei flote incarcate cu cereale, ?i aceasta prin magie.
54. Hercule, vestit erou grec, fiul lui Zeus si al Alcmenei, cunoscut prin forta

Si vitejia sa.

55. Ceres, zeifa griului si a recoltei in general, la roinani.
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tus) 56
,
pe care 1-a nimicit pe nedrept fiind strain si prieten al lui. De

vreme ce deci grecii fac cunoscuta ispasirea pacatelor de acest fel, sa

fie de ajuns cele spuse si sa acuze de minciuna pe cei care au inventat

ca Sopater i-a raspuns lui Constantin impotriva. Caci nu cred ca eel

mai nobil pentru erudi^ia lui literara la greci, pe atunci, ignora aceste

lucruri (Sozomen, I, 5).

CAPITOLUL VII

DESPRE CONSTANTIU, TATAL LUI CONSTANTIN

Asadar Bisericile o duceau bine sub domnia lui Constantin si spo-

reau pe fiece zi in bunavoire si in buna in^elegere cu imparatul, care

le ajuta prin multe binefaceri *. Chiar si mai inainte Domnul le-a pazit

solide de primejdii si tulburari. Caci in vreme ce Bisericile din alte

tinuturi ale lumii sufereau diverse persecutii, numai Constantiu, tatal

lui Constantin, le-a ingaduit crestinilor sa-si pastreze in toata liberta-

tea religia lor.

Si iarasi am aflat ca a facut o minune neobisnuita si vrednica de

tinut minte. Voind sa incerce pe unii crestini de la palatul sau daca

sint barbati buni si puternici, chemindu-i pe toti, a inceput prin a le

spune ca, daca unii vin sa aduca sacrificii si cinstire zeilor lui, sa fie in

jurul lui si sa ramina in anturajul lui ; daca insa refuza, sa piece din

palat, multumindu-se cu o pedeapsa foarte mica. Deoarece au fost §i

de o parte si de cealalta, unii parasindu-si religia iar al^ii punind cele

sfinte inaintea celor prezente, a hotarit sa se foloseasca de acei prie-

teni si sfetnici care au ramas constant fideli in cele mai bune ;
pe cei-

lalti insa i-a alungat din sfatul lui, intorcindu-le spatele ca unor nepu-

tinciosi, considerind ca aceia din jurul imparatului care au fost asa de

grabiti sa-si tradeze Dumnezeul, nu vor fi niciodata devotati. Si de

aceea, atit cit a trait Constan^iu, nu era considerat impotriva legii cine-

va care era crestin, dintre cei care locuiau in afara Italiei si in Gallia

si in Bretania, si cei din jurul muntilor Pirinei, pina la Oceanul Atlantic.

Si cind Constantin i-a urmat la domnie, situatia Bisericii a devenit

si rnai infloritoare. Caci odata cu dispari^ia lui Maxen^iu, fiul lui Her-

cule, dupa ce ii cedase lui Constantin partea lui, erau tot mai tari in

credin^a cei care salasluiau pe malurile fluviului Tibru si Eridanus (pe

care provincialii il numesc Pad), ca si cei care locuiau in apropiere de

56. Hit i(Iipbitus), fiul lui Euriit, iregele Oechaliei, a fost omorlt de Heroule,
impreuna cu tatal si cei trei frati ai lui.

* Ed., sporind prin multe binefaceri ate acestuia.
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Aquila. In aoest loc merge vorba ca a sosit cu o corabie, Argo, §i ca a

fost transportata in Marea Tireniana. Dar argonautii, evitind vintul

puternic, nu au folosit aceeasi corabie la intoarcere, ci, traversind ma-

rea care este mai sus de sciti, au venit pe acest fluviu pina la granitele

italilor ; si iernind aici au intemeiat cetatea care se numeste Aemonia.

Iar la venirea verii, cu ajutorul celor din provincie, transportind cu mij-

loace mecanice corabia Argo pe pamint aproape patru sute de stadii,

au dus-o la fluviul Aquila, care isi uneste apele cu Eridanus. Eridanus

isi are izvorul in Marea Italica. Asa ca dupa lupta, cibalii, dardanii si

macedonienii si cei care salasluiau pe linga Istru, ca si Grecia si tot

neamul ilirilor au ajuns sub stapinirea lui Constantin (Sozomen, I, 6).

capitolul vra

CUM A FOST ALUNGAT LICINIU
SI CUM I-A URMARIT PE CRESTINI

SI A FOST IN CELE DIN URMA 1NVINS

Apoi Liciniu, alungat de aici, dupa ce mai inainte fusese credincios

invataturii creatine, schimbindu-si vrerea, a lovit in mai multi

preo^i din partea lui de imperiu, dar sj in mul^i altii, §i in special in

colegiul militar. Caci era prea miniat pe crestini din cauza razboiului

lui Constantin, considerind ca el s-ar putea supara din cauza distrugerii

religiei lui. Mai era de parere totodata sa incerce si sa se straduiasca

sa-i aduca inapoi (pe crestini ; n. tr.) macar sub domnia lui.

Asa fiind, avind de gind sa lupte din nou impotriva lui Constantin,

nadajduia in vicotrie datorita prevestirilor si sacrificiilor si, attras de

unii care ii fagaduiau ca il va invinge pe Constantin in razboi, s-a con-

verts la paginism (An. 325). Pina si grecii spun ca a recurs la prezice-

rile lui Apollo 57 Geamanul din Milet, si, cerindu-i parerea asupra

razboiului, duhul i-a raspuns prin aceste versuri ale lui Homer : «0,

batrine, te pindesc razboinici foarte tineri ; iar via^a ta e pe sfirsite, te

asteapta o batrine^e grea».

Din mai multe lucruri asadar mi se pare mie ca inva^atura cres-

ting consta intr-o providen^a divina si a progresat intr-un atit de mare

avint, dar avea sa sufere mult de persecutiile neamurilor. Caci in timp

ce Liciniu persecuta Bisericile infiintate in imperiul sau, s-a pornit

57. Apollo, fiul lui Zeus ?i al Letei, era socotit o divinitate deosebita in mi-

tologia greaca. Era considerat ca zeu protector al artelor frumoase, al luininii, al

navigatorilor si al ora?elor. Se socotea ca are darul profetiei, de aceea numele lui

era legat de oracole, dintre care eel mai renumit se afla in Delfi.
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razboiul in Bitinia, unde in cele din urma Liciniu si Constantin s-au

luptat intre ei 58
. Constantin a fost atit de mult sprijinit de ajutorul

divm, incit i-a invins pe dusmani si pe uscat si pe mare ; iar Liciniu,

pierzindu-si pedestrimea si flota, a fugit si el in Nicomidia si a trait

citva timp la Tesalonic ca simplu particular si a fost ucis acolo (An.

329) 59
. Asadar acest barbat, care la inceputul domniei sale a prosperat

mult prin lupte si alte mijloace, si a fost onorat prin casatoria cu sora

lui Constantin, a murit pina la urma in acest fel (Sozomen, I, 7).

CAPITOLUL IX

DESPRE LEGILE DATE DE CONSTANTIN PENTRU CRESTINI,

DESPRE SCHIMBAREA RITUALURILOR PAGINE
SI PROSPERAREA CRESTINILOR,

SI DESPRE VICTORIILE LUI CONSTANTIN SI CINSTIREA RELIGIEI

Si asa Constantin, cind i-a revenit lui singur intreg Imperiul roman,

s-a folosit de edicte publice pentru ca supusii din Orient sa aduca fara

teama cinstire religiei lui Hristos si sa slujeasca dumnezeirii dupa cu-

viinta, crezind insa in acea singura dumnezeire, care e si adevarata si

care sa aiba tot timpul destula putere. Caci dorea ca aceia care se stra-

duiesc intru toate acestea sa aiba parte din belsug de toate cele bune,

si orice ar crede cu privire la aceasta sa se poata bucura cu mai multa

nadejde ; insa cei care vor gresi fata de Dumnezeu, si in comun si in

parte, si in timp de pace si in timp de razboi, toate sa le obtina cu greu.

Si aducind multumiri, fara sa si le atribuie lui insusi, a adaugat la legea

aceea urmatoarele : de vreme ce Dumnezeu, in chibzuin^a Lui, 1-a soco-

tit pe el vrednic sa-I fie slujitor si 1-a calauzit de la Marea Bretaniei

si pina la regiunile din Orient, pina acolo sa se intinda religia crestina
;

si aceia care pentru credinta in Dumnezeu au staruit neincetat in a

marturisi si in martiriu, sa se arate mai uniti prin onorurile lui.

Vorbind astfel in adunare si spunind inca multe altele, prin care

credea ca ii atrage pe supusi la cultul religiei, a decretat nelegale toate

cele ce au fost gindite sau infaptuite impotriva religiei sub cei care au

persecutat Biserica si a stabilit prin lege sa fie repusi in drepturi toti

cei care, din cauza marturisirii lui Hristos, au fost nevoiti sa emigreze

in insule sau sa se stabileasca in alte parti impotriva vointei lor, sau

58. Lupta a avut loc la 18 septembrie 324 linga Hrisopole (azi Scutari) in

Bitinia.

59. In general, se socoteste anul 324 ca an la mortii lui Liciniu. Anul 329 este

indicat in textul latin din colectia Migne, Patrologia Latina, vol. 69, col. 891.
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condamnati sa lucreze in mine sau la lucrari publiee, sau sa slujeasca

pe femei sau pe ^esatoare, sau sa fie incredintati curiilor, chiar daca la

inceput nu au fost in curie eo
. Iar pe aceia care au fost loviti de infa-

mie, i-a dezlegat. Cu privire la armata, i-a lasat pe civili la latitudinea

lor daca sa ramina in uniforma in care au fost, sau daca sa se retraga

din armata, bucurindu-se de un concediu onorabil.

Redind tuturor libertatea de altadata si onorurile cuvenite, i-a re-

asezat pe totl chiar in drepturile lor. Daca acelor condamnaft la moarte

li se confiscasera bunurile, a hotarit ca mostenirea lor sS revina celor

mai apropiate rude, iar daca nu exista o astfel de rudenie, sa revina

oricarei Biserici din provincie dreptul de mostenire. Iar dac5 i-a fost

luat ceva din aceste bunuri, sa fie restituite acestea fie unui particular,

fie statului. Acelora insa care si-au insusit ceva din tezaurul statului

sau au primit donafti, le-a fagaduit ca se va ocupa de problema aceasta

pe cit ii va sta in putinta si intr-un chip demn. Asadar, cum am mai

spus. aceasta a fost vointa imparatului si toate au fost statornicite prin

lege, si au fost in mod deosebit indeplinite si duse la bun sfirsit.

Toate functiile romanilor erau indeplinite atunci de crestini, si de

altfel toft refuzau sa aduca sacrificii si nu mai era loc pentru jertfe §i

preziceri. Nici nu era ingaduit sa inalft idoli sau sa oficiezi solemnitati

pagine 61
. Se schimbau si cele mai multe din vechile obiceiuri in ceta-

tile neamurilor. In sfirsit, din vremea aceea la egipteni masa nu se

dadea citusi de putin, ca la sarbatorile strabune, in tempele paginilor,

ci mai degraba in biserici, ca sa simbolizeze cresterea apelor Nilului.

La romani insa, atunci au fost inlaturate pentru prima data spectacolele

cu gladiatori. La fenicieni, care salasluiau in Liban sau Heliopolis, nu

s-a mai ingaduit ca fetele sa se dedea depravarii inainte de a se uni

cu barbati legitimi, desigur dupa rusinea primei incercari a unei im-

preunari nelegiuite. Casele sfinte care erau considerate ca au destula

mare^ie erau refacute, altele insa erau marite in inaltime sau in supra-

fata. In alte par^i insa, unde acestea nu existau, straluceau, acum fiind

cladite din temelie. Imparatul avea la indemina bani din belsug, din

tezaurele regilor, intrucit a scris in fiecare ceitate episcopilor sau con-

ducatorilor poporului, ca preot;ii — dupa cum voiau — asa sa porun-

ceasca, iar ceilalti sa dea ascultare celor care porunceau, pina cind lu-

crarea era desavirsita repede.

60. O curie era alcatuitS din 10 gintf. Din aceste curii erau ale^i functionarii

publici, ca perceptorii de impozite, ipo$ta?ii, edilii etc.

61. Se pare ca istoricul Sozamen, din care este luat acest ca^pitol, exagereaza,
daca se tine seama de un «cuvint de inv5tatur5» citat de Eusebiu de Cezareea,
prin care, desi Imparatul Ii indemna pe supusi s5 marturiseascS pe Domnul cresti-

nilor, garanta libertatea de conjtiinta a tuturor, adica ?i a paginilor (Viafa lui

Constantin, II, 50—-60, trad, cit., p.ll 1—115).
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Intr-adevar, bucurindu-se de domnia lui, ?i religia era in floare ?i

chiar dupa razboiul atit de greu purtat impotriva lui Liciniu a fost fe-

ricit in luptele pregatite impotriva unor straini, incit i-a invins §i pe

sarmaft ; iar cei care se numesc goft au incheiat atunci tratat de alianta

pentru a se bucura de trecere pe linga el.

Acest neam locuia atunci dincolo de fluviul Istru. Fiind foarte dor-

nici de razboaie si antrenaft mereu §i prin multimea §i prin marimea

corpurilor de armata, erau mai presus decit ceilalti barbari ; numai

romanii le rezistau. Se spune chiar ca §i in aceasta batalie i s-a aratat

lui Constantin prin semne §i vise cit de mult il indrumeaza providen^a

divina. Acesta, dupa ce a invins in toate razboaiele care s-au purtat sub

domnia lui (An. 333), ca §i cum li mulftamea lui Hristos, avea din ce

in ce mai multa rivna in slujirea religiei lui, poruncind ca supu?ii sai

sa considere ca aceasta este singura religie adevarata si mintuitoare,

religie care trebuie marturisita. Dintr-o regiune stapinita de el, a luat

dintr-o cetate birul stabilit pentru stat §i 1-a distribuit bisericilor si cle-

rului din provincie §i a stabilit prin lege ca dona^ia sa fie valabila

pentru totdeauna. Deprinzindu-i pe ostasi sa se inchine lui Dumnezeu,

cum facea §i el, le insemna armele cu semnul crucii. Construind capele

§i in palate, dupa modelul bisericii, purta in jur chiar §i tabernacolul

in timp ce i§i stabilea tabara impotriva dusmanilor, pentru ca, intre

timp, el insu§i sa nu duca lipsa, nici armata sa nu fie lipsita de lumina

sacra, cu care se cuvine sa aduca lauda Domnului §i sa-I fie aduse

cuvintari *.

Urmau de asemenea preoti §i diaconi, slujitori ai tabernacolului §i

care, conform legii biserice§ti, indeplineau serviciul religios. Din acela,

cohortele romane care acum se numesc Numeri 62 si-au facut fiecare

cite un tabernacol al lor §i aveau repartiza^i preoti §i diaconi.

In ziua care se nume§te Duminica, pe care evreii o numesc cea din-

tii, dar grecii o atribuie soarelui, §i care este inaintea zilei a §aptea

(adica ziua lui Venus), a stabilit prin lege ca toft sa aiba zi in care sa

nu fie judecata sau alte preocupari, §i in cursul acestei zile sa se ocupe

numai cu rugaciuni. Si cinsteau ziua de Duminica fiindca e ziua in care

Hristos a inviat din morft ; iar pe cealalta, fiindca atunci fusese rastig-

nit pe cruce. Caci avea un cult deosebit pentru Prea sfinta Cruce, atit

din cauza celor care i-au venit cu succes in ajutor in batalii pornite im-

potriva adversarilor, cit si pentru aceea ca s-a facut sa se arate lui ca

o minune in acest scop.

* Mss.
r sa aducS lauda cum se cuvine...,

62. Prin acest termen se intelegeau truipe, sau corpuri de trupe, de importanta

diferita. Mai tirziu, in secolul al Vl-lea, desemna trupe de elita.



46 CASIODOB

In sfirsit, a interzis prin lege crucificarea, care la inceput era obis-

nuita la romani. Dar in reprezentarile de pe monezi si in zugraveli, a

poruncit ca acest semn sa fie inscris §i sa apara intotdeauna ca o dovada

ca reprezentarile ei de pina acum erau impodobite cu acest chip. Si in

toate lucrurile, mai cu osebire in legislatie, se straduia sa-L impace pe

Dumnezeu. Caci e clar ca impreunarile pline de dezmat si nesocotin^a,

care, inainte de el, nu erau interzise, atunci au fost oorectate, asa cum
se gaseisc dintre acelea pe care le-a statornicit prin legi.

Dar acum este necesar sa punem in schimb cele ce au fost hotarite

de el prin lege spre cinstirea si asezarea religiei, deoarece se pare ca

fac parte din istoria Bisericii (Sozomen, I, 8).

La romani a fost demult o lege care interzicea, celor ce la 25 de

ani nu aveau so^ii, privilegiile celor ce aveau sotii. Si multe altele mai

prevedea : sa nu beneficieze de testament, cu toata inrudirea apropia-

ta ; cei care nu aveau fii pierdeau jumatate din ceea ce le raminea lor.

Cei vechi au dat aceste legi voind ca Roma sa fie bogata in populatie,

ca si toate tarile supuse, si pentru ca, nu cu mult inainte de aceste legi,

pierdusera multi oameni in razboaiele civile. Vazind asadar imparatul

ca din aceasta oauza erau rau privi^i cei care pentru Dumnezeu se stra-

duiau sa se pastreze curati si fara copii, a judecat ca e nesocotit ca, din

cauza stradaniei §i sirguintei oamenilor, sa se considere ca numarul lor

poate creste ; deoarece natura intotdeauna are grija, printr-o distri-

buire cereasca, de scaderea sau cresterea populatiei. Si a propus o lege

pentru intregul popor, care prevedea ca cei care nu aveau sotii si copii

sa se bucure de privilegii egale cu aceia care aveau sotii si copii. Dar

a dat o lege prin care sa aiba chiar mai mult aceia care traiau in casti-

tate si abstinent, dindu-le — barbatilor si femeilor, chiar minori fiind

— libertatea sa faca testament impotriva legii comune. Caci a socotit

ca gindesc bine toti aceia care cauta sa-L induplece pe Dumnezeu si

sa se ocupe de filosofia aducatoare de adevar. Pentru acelasi motiv si

vechii romani hotarind cu multa usurin^a (fecioria Vestalelor), au de-

cretat pe unele fecioare vestale chiar la virsta de sase ani.

In felul acesta, judecata piosului imparat a fost plina de respect

fap de religie : caci a voit ca pretutindeni hotaririle date de cei care

au aceasta sarcina sa nu fie definitive si a hotarit prin lege sa se faca

apel la episcopi, daca unii vor sa recuze pe judecatorii civili, socotind

valabila hotarirea acelona mai degraba decit a alitor judecatori si, ca

si cum ar fi fost pronuntata de imparat, sa fie respectata de toti, iar

hotaririle sinoadelor sa ramina neschimbate. Dar un lucru nu e demn
de noi, faptul ca am parasit legea pentru folosul celor care sint eliberati

(din sclavie) in biserici. Cum din cauza subtilitatii legilor chiar pose-
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sorii involuntari intimpinau dificultati in privinta acordarii unei liber-

ty mai bune, numita egalitate in drepturile civile romane, a dat trei

legi, decretind ca toft cei elibera^i in biserici sub marturia preotilor sa

se bucure de egalitatea in drepturi civile prin aceasta pioasa solute
;

dovada acesteia se pastreaza si in timpul de fata. Caci era specific unui

obicei privitor la libertate ca legile scrise pentru eliberarea sclavilor sa

aiba precadere. Respectind aceasta, Constantin cinstea in felul aeesta

religia in toate privintele si care era prin ea insasi in plina glorie prin

virtutea celor mai mul^i care atunci erau in fruntea ei (Sozomen, I, 9).

capitolul x

DESPRE DIFERITI DUHOVNICI
§1 DESPRE COMUNITATEA LOR

Dupa incetarea persecutiilor, multi duhovnici care supravietuisera

erau mindria Bisericilor ; cum a fost Osiu, episcop de Cordoba 63
,

§i

Amfion din Epifania Ciliciei 6/l si Maxim 65
, care, dupa Maearie, a fost

intiistatator la Ierusalim, si Pafnutie Egipteanul c6
,
prin care se spune

ca Dumnezeu a infaptuit mai multe minuni, ca i-a invins pe demoni si

ca a dat sanatate unor diferift bolnavi. Unii spun ca Pafnutie si Maxim
au fost printre duhovnicii aceia pe care imparatul Maxim 67 i-a con-

damnat la munca in mina, sco^ndu-le ochiul drept si taindu-le piciorul

sting (Sozomen, I, 10).

63. Osie (cca 257—358), episcop de Cordoba in Spania, din anul 295 a petrecut

nult timp in preajma imparatu'lui Constantin. A luat parte si la Sinodul I Ecumenic,
unde a propus sa se hotarasca printr-un canon celibatul preotilor si al diaconi-

'.:-t. Irapotriva s-a ridicat vestitul monah Pafnutie din Tebaida de sus (Egipt), care

2 aparat vrednicia Tainei casatoriei preotilor si diaconilor. Osie a aparat orto-

dsxia niceeana, dar In 357, centenar fiind, a semnat sub amenintari a doua formula

=r:ana de la Sirmiuim.

64. Adversar al lui Arie, a participat la sinoadele din Ancira (314), Neoce-
rareea (314) si Niceea (325). Sfintul Atanasie eel Mare in Epistola catre episcopii
::r. Egipt si Libia, II citeaza alaturi de alti 25 de episcopi, ale caror scrieri sint

ecomandate ca ortodoxe, lipsite de orice semn de erezie (P.G., 25, 556 C-557 A).

65. Maxim II a pastorit intre 333—350 (351). A participat la sinodul de la Tir

::n 335, dar a refuzat sa semneze condamnarea Sfintului Atanasie pe care 1-a primit

.: intoarcerea acestuia din exil In 349.

66. Pafnutie, cSlugar din Egipt, ucenic al Sfintului Antonie, a ajuns episcop in

.tbaida Egiptului. Intre 308^—311 a patiinit in timpul persecutiei lui Maximin Daia,
:e-zind ochiul drept si fiind condamnat la munca in mina. A aparat credinta orto-

::sa la Niceea si la sinodul de la Tir (355). A fost apreciat in chip deosebit de

'."aratul Constantin eel Mare.

67. Este vorba de Maximin Daia sau Daja care a domnit in Rasarit ca cezar

Xi> : si apoi imparat i(310—313). A fost un dusman inversunat al crestindlor pe care

.-i persecutat.
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Dupa acestia, aflam ca a trait Spiridon, episoop al Trimitundei, fost

episcop in Cipru, pentru dovedirea virtu^ii caruia cred ca e suficienta

parerea care s-a pastrat despre el pina astazi. Cite au fost infaptuite

de el cu ajutorul lui Dumnezeu, mai multe stiu cei din provincia lui

;

eu insa nu voi trece sub tacere cele care au razbit pina la noi. El a

fost un taran avind sotie si copii, dar nu era mai prejos in privin^a

lucrurilor dumnezeiesti. Se spune ca intr-o noapte au venit niste rau-

facatori la stina cu oile lui si, pe cind se cazneau sa fure, dintr-o data

ho^ii au fost imobilizati, fara ca sa fie lega^i. Cind s-a facut ziua §i el

s-a dus acolo i-a gasit lega^i si i-a dezlegat de lan^urile nevazute, dar i-a

invinuit si le-a spus : «Pentru ce, fratilor, cind se putea sa primift ceea

ce doreati, ati ales mai curind sa le furati si sa suportaft nenorocirea

o noapte intreaga ?». Si fiindu-i mila de ei si indrumindu-i catre lucruri

mai bune, le-a zis : «Plecati de aici luind un berbec ; caci a^i lucrat in

timpul no^ii si se cade sa va despar^iti de oile mele fara necaz». lata

un lucru pe care oricine il poate admira pe drept cuvint. Inca un fapt

intru nimic mai pu^in minunat. Fiicei lui — o copila numita Irina —
un necunoscut i-a dat odata in pastrare o statueta ; fata, asumindu-si

raspunderea lucrului incredin^at, 1-a ascuns in pamint, unde credea

ca poate fi pastrat cu grija. S-a intimplat intre timp sa moara fata,

fara sa-i fi spus nimic tatalui. Omul a venit sa-si ceara obiectul incre-

dinfat, fara ca Spiridon sa stie despre ce e vorba. Dupa ce a cautat in

toata casa si nu 1-a gasit, plingea si se tinguia pentru ca acela care la-

sase in pastrare statueta parea ca e gata sa moara, intr-atit se suparase,

iar Spiridon, vazind ce se poate intimpla si venind in fuga la mormin-

tul fetei, a chemat-o pe nume. La raspunsul ei, a intrebat-o despre

obiectul depus. Si dupa ce a aflat de la ea, intorcindu-se §i gasind

obiectul acolo unde copila ii indicase, i-a dat inapoi omului ceea ce

cerea.

Si pentru ea a venit vorba despre aceasta, nu este nepotrivit sa

adaug si cele ce urmeaza. Acest Spiridon avea obiceiul ca din fructele

care se faceau sa dea o parte saracilor, iar pe altele sa le imprumute

gratuit celor care doreau. Dar nu el le dadea, nici nu le primea el, ci

doar le arata camera de dormit, invitindu-i pe cei care cereau sa ia

cit aveau nevoie si apoi sa aduca inapoi cit stiau ei ca au luat. Unul insa,

dupa ce a primit imprumutul, a revenit dupa un timp ca sa dea inapoi

ceea ce luase. Spunindu-i acestuia sa puna inapoi in dormitor ceea ce

fusese imprumutat de acolo, omul s-a dedat la o inselatorie si, crezind

ca Spiridon nu stie, nu a restituit ceea ce datora, ci, luind cele datorate

ca si cum le-ar fi restituit, a plecat. Lucru care nu a putut ramine ne-

stiut multa vreme. Dupa un timp, acela a venit, cerind din nou de la
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Spiridon imprumut. Iar el 1-a trimis la hambar dindu-i ingaduin^a s3-si

cintareasca singur cit avea nevoie. Gasind insa acolo locul gol si §tiin-

du-1 de o neindoioasa incredere, 1-a anun^at pe Spiridon. Acesta i-a ras-

puns : «Ma mira ceea ce-mi spui, omule. Cum oare numai fie \i se pare

ca hambarul e lipsit de cele necesare ? Mai degraba gindeste-te la tine

insuti, nu cumva ai imprumutat in alt rind ceea ce datorai, fara sa

restitui mai intii ? Daca nu este a§a, fara indoiala nu vei fi lipsit de

cele de care ai trebuinta, ci le vei gasi venind din nou». In felul acesta

omul a recunoscut si i-a spus cit il inselase. Vrednica de admirable este

asadar cura^ia acestui preasfint barbat si respectarea invataturii biserices/ti.

Se zice ca la un moment dat, pentru anumite motive, episcopii din

Cipru s-au intilnit cu totii, si printre acestia a fost si Spiridon acesta,

si episcopul Trifilie Ledrenses, barbalt inzestrat cu darul vorbirii si cu

intelepeiune si bun cunoscator al legilor. In timp ce se celebra intruni-

rea, i s-a spus lui Trifilie sa tina o cuvintare catre popor. Cind a ajuns

la cuvintele cunoscute : Ia-ti patul tau ?i umbld (Matei 9, 6), a spus

cubile (pat nuptial, n.tr.) in Iog de lectum (pat), schimbind cuvintele.

Spiridon, indignat §i ridicindu-se din jil^ul preo^esc, a zis : «Tu e§ti

mai bun decit Acela care a spus lectum, ca sa incurci cuvintele intre-

buinjate de El ?». A facut acest lucru in fa^a poporului, dovedind medi-

ocritatea aceluia care vorbea privind cu ingimfare. Caci era potrivit

sa te faca sa rosesti, fiind respectabil si vrednic de lauda la treaba §i,

totodata, inaintat in virsta §i in slujirea preo^easca.

Dar cum era ospitalitatea lui fa^S de straini se poate vedea din

aceasta : apropiindu-se postul Pastelui a venit la el un om de pe drum

in zilele cind obisnuia sa continue postul impreuna cu ai sai si sa ma-

nince intr-o anumita zi, raminind fara sa manince la amiaza. Vazind

dar ca strainul e tare slabit, zise fiicei sale : «Mergi §i spala picioarele

strainului si adu-i mincare». Dupa ce copila i-a spus ca nu este nici

piine nici faina (lucruri din care de obicei nu puneau nimic deoparte

din cauza postului), rugindu-se mai intii si cerind ingaduinta, porunci

fiicei sa gateasca carne de pore, pe eare o aveau pastrata la sare in

casa. Dupa ce au fost gatite bucatele si puse pe masa, asezindu-se linga

strain minca si-1 ruga pe strain sa manince si el impreuna. Pentru ca

acesta refuza, marturisind ca el e crestin, ii spuse : «Cu atit mai mult

nu trebuie sa refuzi : caci toate cele lume§ti trebuie date lumii (Tit

I, 15), asa cum ne-a invajat cuvintul Domnului». Dar destul cit am

spus despre Spiridon (Sozomen, I, 11).

4 — Casiodor



CAPITOLUL XI

DESPRE DIFERITE FELURI DE A FI MONAH
SI RlNDUIALA LOR

Biserica s-a dovedit renumita si inva^atura ei s-a dezvoltat prin

virtu^ile vietii acelora care, indeosebi in vremea aceea, se bucurau de

o comunitate monahala. Caci un foarte folositor lucru le-a dat Dum-
nezeu oamenilor — aceasta concep^ie despre via^a care pune mai pre-

jos studiul multor doctrine si al artei dialectice, ca si cum ar fi nese-

rioase, caci si daca isi inchina timpul unei opere mai bune nu-ft. arata deloc

cum sa traiesti curat. Prin urmare, aceasta conceptie despre via^a, care

trebaie admirata de comunitate, te inva^a in general, cu pruden^a fi-

reasca §i simpla, acele lucruri care au desfiin^at nedreptatea §i se in-

grijesc de cele de folos. Caci nu predica virtutea, ci mai degraba o

practica, fara sa pre^uiasca citusi de pu^in gloria omeneasca §i, rezis-

tind cu barbate patimilor suflete§ti, nu se socoate mai ' prejos decit

necesita^ile naturale, nici nu se lasa doborita de o infirmitate a tru-

pului. Avind taria unei min^i indumnezeite, contempla pururi pe Cre-

atorul tuturor si inchinindu-I-se zi si noapte ll indupleca fara doar §i

poate cu rugaciuni si cintari. Prin cura^ia sufletului si convie^uind in

fapte bune, formindu-se pentru a se indeletnici cu cele sfinte, dispre-

£uind cura^irile si liba^iunile, considerind pacate numai pingaririle, se

ridica deasupra intimplarilor ce-o coplesesc din afara, si in felul acesta

este stapina peste to^i. Nu se schimba dupa voie prin stabilitatea §i

cerin^ele vie^ii, nu se razbuna pentru relele indurate, nu este chinuita

de boala sau de lipsa apasatoare a celor necesare ; ci mai degraba se

lauda cu acestea. Se gindeste toata viata la rabdare, blinde^e, modera-

te ; si, cit este posibil pentru natura umana sa fie aproape de Dumne-
zeu, se foloseste de cele prezente ca fiind trecatoare ; nici nu este con-

strinsa de posesiunea lucrurilor pe care le stapineste, nici nu se grabes-

te sa se ingrijeasca de cele prezente mai mult decit trebuie. Ci, laudind

intotdeauna simplitatea si practicarea invataturilor ei, contempla feri-

cirea vesnica si cu toata vigoarea se grabeste catre sfirsitul fericit, sus-

pinind neincetat de teama lui Dumnezeu, ferindu-se de vorbe de rusme,

neingaduind nici macar sa scoata un cuvint despre care stie ca-1 poate

vadi prin propriile fapte.

In^elegind ca cele necesare firii constau in pu$in si silindu-si tru-

pul sa aiba nevoie de lucruri cumpatate, a pus mai presus castitatea
;

cu dreptatea a pedepsit nedreptatea, si cu adevarul, minciuna. Cu dreap-

ta socoteala imparte masura tuturor lucrurilor ; traieste in armonie §i

in comunitate cu cei apropia^i ; se preocupa de prieteni si de straini
;
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cele ce-i aparftn le imparte cu cei care nu au, si are grija de cele nece-

sare fiecaruia ; fara sa fie neplacut celor ce se bucura §i aducind leacul

mingiierii celor ce sufera. Indreptindu-si mereu toata stradania catre

bineJe adevarat, invata prin vorbe curate §i prin sfaturi in^elepte pe cei

care se departeaza de vorbirea ingrijita §i desarta (ca §i cu medica-

mente pe cei care asculta), rostindu-§i cuvintele cu demnitate §i res-

pect, fara indirjire, rivalitati sau du§manie personala. Caci avind ratiu-

ne, se fereste de orice pornire lipsita de ra^iune ; in general infringe

patimile trupe§ti §i sufletesti. Reprezentantul acestei deosebit de alese

conceptii despre viata a fost, dupa cum spun unii, profetul Hie §i loan

Botezatorul. Filon Pitagoriceanul ^ insa povesite§te (Philo Hebraeus,

Liber de Vita contemplativa) ca in vremea lui au meditat la conceptii

despre viata distinsi evrei de pretutindeni, intr-o asezare in preajma

lacului Maria, asezat in coasta dealului. El face sa patrunda in locuinta

lor si mincare, in acea comunitate, cum vedem si noi ca este astazi

la monahii din Egipt. Caci scrie ca acei care incep sa mediteze la con-

ceptia despre viata renunta la toate lucrurile de care se folosesc, ca se

abtin de la orice impreunare si locuiesc in afara zidurilor, pe ogoare si

in gradini singuratice. Casele lor sint capele care la noi se numesc mi-

nastiri, §i locuind solidari in ele celebreaza cinstitele Taine, indupleca

pe Dumnezeu prin pslami sj imnuri §i nu se ating de mincare inainte

de rasarituil soarelui, Al^ii, timp de trei zile saiu mai mult, §i in anu-
mite zile, se culca pe jos, se abtin intotdeauna de la vin si de la vieta-

tile care au singe ; hrana lor este piinea, sarea si isopul, iar bautura,

apa. Femeile locuiesc cu ei, fecioarele mai virstnice renunpnd de buna
voie la casatorie de dragul conceptiei despre viata. §i Filon, povestind

acestea, se parea ca descopera ca acei care, dupa el, au fost facuti

crestini din evrei, traiesc pina acum dupa obiceiul iudeilor §i-si pas-

treaza institutiile. La al^ii nu se gase^te acest fel de convie^uire. De
unde deduc ca aceasta conceptie despre viata isi are izvoarele la egip-

teni (Sozomen, I, 12).

Altii spun ca pricina acestei vie^i in comun au fost persecutiile

care au avut loc in decursul timpurilor din cauza religiei. §i pentru

ca cei care fugeau se refugiau in mun^i, in vai §i in de§erturi, s-au

obisnuit cu acest fel de viata. Dar fie ca egiptenii, fie ca altii au fost

la inceputul acestei conceptii despre viata, un lucru este evident la

toti : ca la respectul absolut si la desavirsire, in respectarea moravuri-

lor si a practicilor, la acest mod de viata in comun, i-a indrumat An-

68. Filon din Alexandria sau Filon Iudeul (cca 25 i.H. si cca. 40 d.H.)
r

filosof

mistic iudeo-elin. A interpretat alegoric Vechiul Testament si a scris numeroase
cSrti.
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tonie, mai marele monahilor. Pe acesta, care se refugiase atunci in de-

sertul Egiptului (An. 334), pentru slava virtu^i lui, imparatul Constan-

tin si 1-a facut prieten, 1-a onorat cu scrisori si ii cerea sa-i raspunda

la ele.

Acest barbat era originar din Egipt, nascut intr-un sat neinsemnat,

in locul in care egiptenii au ridicat Heracleea. Raminind de mic copil

orfan, a daruit consatenilor sai ogoarele parintesti ; rinduind alta exis-

ten^a, a lasat saracilor prin testament rasplata, considerind ca iubitorii

de intelepciune se straduiesc nu numai sa-1 jefuiasca de bani pe el

insusi, ci sa-i si imparta cu folos. Impreuna cu barba^ii sirguinciosi

care 1-au urmat, stimula virtutile tuturor, apreciind ca viat,a buna de-

vine placuta prin obisnuin^a insasi, chiar daca pentru inceput va fi fost

dificila. Descoperea feluri de abstinent superioara §i cre§tea pe fiecare

zi prin practicarea acesteia. Innoia ceva de parca ar fi fost la inceput,

infrlnind poftele prin suferin^ele trupului, luptind impotriva patimilor

sufletesti cu vointa unei intelepciuni sfinte. Hrana lui era numai piinea

si sarea, bautura — apa, iar timpul cinei — apusul soarelui. Adesea

petrecea doua sau mai multe zile fara sa manince. Veghea, ca sa spun

asa, intotdeauna noaptea intreaga si-si petrecea ziua in rugaciuni ; daca

insa il cuprindea somnul, dormea foarte pu^in, §ezind, si de cele mai

multe ori intins pe jos, avind doar pamintul ca a§ternut pentru odih-

na. Evita ungerea cu ulei, folosirea baii sau a celor asemanatoare de ori-

ce fel, ca nu cumva prin scaidarea sa trupul sa-1 traga la moliciune. §i

se spune ca nu a fost vazut vreodata gol. Nu era un om cultivat si nici

nu se gindea la aceasta, dar mai degraba o minte luminata, ca si cea

a mai virstnicilor literati. §i chiar lauda pe drept pe cei care se inde-

letniceau cu acestea. A fost deosebit de indurator, cast si placut pentru

cei cu care vorbea, fara urma de asprime. §i chiar daca cei care discu-

tau cu el ajungeau la probleme controversate, totusi, in felul lui obis-

nuit, potolea de cele mai multe ori cu intelepciune si cu tact incordarea

care cre§tea, §i trecea imediat la masura cuvenita, modera strigatele

celor care ii vorbeau si le modela apucaturile ca dupa un program.

Fiind plin de atitea virtuti — gratie providen^ei divine — el nu con-

sidera ca este o virtute faptul ca stie dinainte cele ce vor veni ; si de

aceea sfatuia ca nu trebuie sa trudesii in zadar pentru aceasta, decla-

rind ca nici acela care nu stie cele ce vor veni nu va cadea sub pedepse

si nici acela care stie nu va fi sfint pentru asta. Spunea ca adevarata

slava sta in preamarirea lui Dumnezeu si in respectarea legilor Lui.

Daca cineva se ingrijea de acestea, il invata sa-si cure^e sufletul ca sa

poata sa mediteze §i sa aiba parte de cunoa^terea a ceea ce va fi, fara

indoiala facind cunoscuta prestiin^a lui Dumnezeu.
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El nu putea suferi sa stea degeaba §i indemna pe eel ce avea de

gind sa traiasca bine sa lucreze mereu, sa discute cu sine insusi si sa-si

dea socoteala lui insusi de cele facute, zi si noapte ; iar daca a facut

ceva reprobabil, sa scrie, pentru ca pe viitor sa se pazeasca de pacat,

rusinindu-se singur daca isi descopera mai multe pacate, temindu-se

totodata ca prin fixarea in scris sa nu fie facut cunoscut altora. Era

muncitor si, in special, o facea pentru alinarea celor oprima^i. Care

altul s-a straduit cu atita fervoare, dinttre cei pentru care, din bunavoin-

(a, venea adesea in orase ? Caci foarte mul^i, constfimsi de nevoie, il

trimiteau sa indeplineasca o solie la judecatori si magistral ; fiecare

dintre acestia il socotea fie foarte distins vazindu-1, fie elocvent auzin-

du-1, si vrednic de lauda cind asculta pe eel care-1 sfatuia. §i cu toate

ca era in acest fel, se straduia sa nu fie cunoscut, ci sa se refugieze.

Daca se ivea vreo nevoie de a veni in oras, orinduindu-si treburile pen-

tru care venise, se intorcea intotdeauna in singuratate. Caci precum
pestii traiese prin natura lor in umiditate, spunea el, pentru monahi
este orinduit sa duca o viat,a de singuratate. §i asa cum cei dintii pu-

trezesc in contact cu pamintul, tot asa faima monahilor se pingareste

venind la oras. Dadea dovada de supunere si recunostinta celor care-i

acordau considerate. $i era atent sa nu aiba vreo comportare ingimfata

si trufasa si nici sa nu fie considerat astfel.

Am fost nevoit sa vorbesc despre aceste citeva din virtu^ile lui

Antonie 69
, ca sa luam in considerare concep^ia despre via^a a unui ase-

menea om prin aceste exemple. A avut numerosi ucenici, dintre care

unii s-au facut renumiti in Egipt si Libia, al^ii in Palestina, in Siria si

Arabia ; si fiecare dintre acestia s-a purtat nu mai prejos decit un in-

vatat, acolo unde s-a oprit. Pe mul^i i-a inva^at si i-a indrumat catre

aceeasi virtute si conceptie despre viata, astfel incit ocupatia unora

dintre ei este sa strabata orase si provincii, sau chiar ogoare, si sa cer-

ceteze cu sirg pe discipolii lui Antonie si pe urmasii lor. Dar cum pu-

teau fi gasi^i usor aceia pentru care stradania cea mai incordata era

sa-si ascunda viata, si nu ca astazi, cind cei mai mul^i dintre oameni,

mina^i de glorie, se inconjoara ei insisi de mul^ime si se fac cunoscuti

tuturor ?

69. Sfintul Antonie eel Mare a trait in Egipt tntre 251—256. Viata lui a fost

scris£ de Sfintul Atanasie eel Mare la cererea calugarilor din Apus. Este tradusa

in romaneste de Pr. Prof. Dumitru Staniloae si publicata in P.S.B., vol. 16, Bucuresti

1988, p. 181—245. In legStura cu acest Sfint Parinte se poate consulta articolul Inalt

Prea Sfintitului Mitroipolit Nicolae Corneanu : SilntuI Antanie eel Mare ?f evlavia
credincio$ilor, in Studii patrlstice. Aspecte din vechea literature cre?tina, Timi-
soara 1984, p. lil'2— 116, impreuna cu bibliografia de acolo.
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Au fost deci discipoli foarte pretuiti ai lui Antonie, pe care i-am

cunoscut, si altii multi, ca si Pavel numit eel Simplu. Despre acesta

se spune ca, pe vremea cind era taran, a avut o softe de o deosebita

frumusete §i, prinzind-o vinovata de adulter, a suris tacut si a fagaduit

cu juramint ca el nu se va mai apropia de ea. Celui adulterin i-a spus

atunci : «Ia-ti-o» ; si pe data a plecat din oras. la Antonie. Spun oame-
nii ca a fost foarte blind si tare rabdator. Cind a ajuns la batrinete §i

nefiind obisnuit cu indelungata viata de monah, Antonie, punindu-1 la

toate ineercarile, nu 1-a gasit intru nimic mai prejos decit el insusi si,

incercindu-1 si in conceptia desavirsita despre viata, 1-a indemnat sa

locuiasca deoparte, ca si cum n-ar avea nevoie de profesor. Dumnezeu
adeverea incercarea lui Antonie si arata prin fapte ca omul este pi in

de virtute, superior profesorului insusi §i pregatit sa sfarime si sa

alunge demonii (Sozomen, I, 13).

Cam in acest timp medita la conceptia despre viata §i Amonie

Egipteanul, despre care umbla vorba ca §i-a luat sotie silit de paring,

dar ca nu s-a atins de ea. Caci la inceputul casatoriei, sotul primind-o

pe so^ie in camera nuptiala s.i raminind singur cu ea, i-a spus : «Casa-

toria noastra, femeie, a fost celebrata pina in clipa asta». Si o invata

din scrierile sfinte cit de bine este sa po^i ramine fecioara, si incerca

mai ales sa ramina singur. Fata insa, pentru ca ii laudase fecioria in

convorbirile lor, considera ca e greu sa se desparta de el ; dormind in

alt pat, a ramas alaturi de ea 18 ani, fara sa se abata de la abstinen^a

monahala. In acest timp femeia, invidioasa pe virtutea barbatului, a

gindit ca nu e drept ca un asemenea barbat sa stea ascuns in casa din

cauza ei, ci trebuie mai degraba sa mediteze impreuna la conceptia

despre lume, si 1-a rugat aceasta pe barbat. El, multumind lui Dumne-
zeu pentru acest gind al femeii, zise : «Tu sa ai casa asta, eu imi voi

face alta». Si venind in partea de sud a desertului lacului Maria, pe

linga locul Scytia, la muntele care este numit al Nitriei, a meditat acolo

la conceptia despre viata timp de 22 de ani ; in afajra de aceasta in fie-

care an isi vizita femeia.

Au fost multi si vredniicii discipolii aicestui pnea sfint conducator al

acestei minastiri, asa cum arata posteritatea ; cele mai multe si vred-

nice de respect provin de la el si sint pazite cu stra§nicie, indeosebi la

monahii egipteni. Caci cu cea mai mare silinta, prin continuarea tradi-

tiei, au grija — una sau alta din aceste minastiri — sa incredinteze

memoriei virtutile monahilor din batrini ; dar eu trebuie sa amintesc

pe aceia care au ajuns pina la noi.

I-a fost dat asadar, acestui barbat si ucenicului sau Teodor, cu care

mergea impreuna, sa treaca fluviul care se cheama Lieu. Dar ca sa
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nu se vada goi unul pe altul, Amonie a poruncit ca Teodor sa iasa din

apa , si pentru ca se rusina si sa se vada pe sine insusi gol, deodata,

printr-o putere divina, a trecut pe malul celalalt. Teodor, trecind apa,

si pentru ca nu vedea nici haina aceluia si nici pieioarele scufundaie

in apa, il ruga pe batrin sa-i explice cauza acestui fapt. Pentru ca ba-

trinul refuza sa-i spuna, iar el nu avea de gind sa se grabeasca fara sa

afle, la fagaduin^a lui Teodor ca intimplarea nu o va spune la nimeni

atit cit va trai, ii marturisi ce s-a intimplat.

Apoi, foarte curind dupa acest lucru, s-a petrecut si o minune pe

care o voi povesti. Un copil aproape mort, muscat de un ciine turbat,

a fost salvat de alji paring, care il rugau plingind pentru insanatosirea

lui. Atunci el le spuse : «Nu de vindecarea mea e vorba ; dar daca voi

vre^i sa restituiti stapinilor lui boul pe care 1-a^i furat, bolnavul se va

insanatosi pe data», ceea ce s-a si intimplat.

Cind Amonie acesta era pe moarte, se spune ca Antonie a vazut su-

fletul lui ridicindu-se la cer, insotit de puterile divine, impreuna cu

cintari ; la sfatul celor din jurul sau, nu a ascuns cauza acestei minuni.

Caci stia ca, fixind in aer o privire atenta, putea avea in mod uimitor

viziunea unei minuni. §i fiindca niste sci^i care au venit dupa aceea au

anuntat ora cind a avut viziunea Antonie, s-a cazut de acord cu trecerea

la cele ve§nice a acelui barbat si i-au beatificat pe amindoi : pe unul

pentru ca a trecut la binele sigur, iar pe altul pentru ca de mult merita

sa primeasca o asemenea viziune. Dar este cale de multe zile intre

locurile unde isi duceau via^a unul si celalalt. Acesta e felul in care

au fost povestite acestea.

Ca intiistatator in acest loc am auzit ca a meditat la concep^ia

despre via^a cu multa competent Eutihie, care salasluia in Bitinia, pe

linga Olimp. Era plin de harul dumnezeiesc al vindecarii suferintelor

si al facerii de minuni in felurite lucruri si fapte, astfel ca a fost chiar

prietenul lui Constantin, pentru virtutea vie^ii. In vremea aceea cineva

fusese pus in lanturi pentru banuiala ca ar fi pus mina pe putere si,

fugind, a fost cautat in apropiere de Olimp si prins. Celor apropia^i lui

si care il rugau pe Eutihie sa indeplineasca o solie pe linga imparat,

acesta le-a spus : «lntii trebuie luate masuri ca acest om sa fie dezlegat

de lanturi, ca nu cumva sa moara fiind legat prea strins». Atunci, se

zice, s-a indreptat catre paznicii lanturilor, rugindu-i sa-1 usureze de

o asemenea strinisoare. Cum acestia nu voiau sa o faca, usile inchise

s-au deschis de la sine si lan^urile celui legat s-au rupt pe data. Dupa

aceea, venind la imparat, care traia atunci in Bizant, a meritat cu pri-

sosinp binefacerea pe care i-a cerut-o. Caci Constantin n-a putut sa-i
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refuze cererile cind el dadea dovada de culmea celei mai frumoase

cinstiri. Sa fie de ajuns acestea spuse de noi pe scurt despre monahii

care au meditat in mod stralucit la conceptia despre viata. Cine ar vrea

sa se intereseze despre ei mai precis, cercetind va afla ca viata celor

mai mul^i dintre einu este scrisa aici (Sozomen, I, 14).

CAP.ITOL.UL XII

CUM S-A RIDICAT ARIE 1MPOTRIVA BISERICII

Desi Biserica era in floare din toate punctele de vedere, vrajmasul

n-a suportat totusi sa o vada ridicindu-se, si inca stralucitoare, ci a

inceput sa urzeasca planuri viclene tintind sa darime Biserica cirmuita

de Domnul si Creatorul tuturor lucrurilor. Vedea ca el a fost descoperit

de greseala paginilor si ca au fost adoptate diferite uneltiri ale diavo-

lilor si ca deja cei mai multi nu mai adorau faptura, ci ofereau Creato-

rului imnuri, cum se cuvine. De aceea nu stirnea pe fa^a razboi impo-

triva Domnului si Mintuitorului nostru, ci, gasind barbati crestini care

se declarau ca atare, dar, din dragoste pentru onoruri si glorie desarta,

ajunsesera in robie, i-a folosit pe acestia ca unealta a urzelilor sale,

si prin ei a readus pe cei mai multi la greseala originara : sfatuind sa

nu mai fie adorata faptura, ci afirmind ca insusi Creatorul si Fauritorul

lumii este egal cu creatura.

Voi istorisi, unde a inceput si in ce fel a semanat vrajmasul aceas-

ta vrajba. Alexandria e un oras foarte mare si bogat in mult,ime de

oameni, detinind suprematia nu numai la egipteni, dar si la tebani

si la libienii din vecinatatea Egiptului. Intiistatator in acest oras, dupa

Petru — acel vestit protector care, sub despotii nelegiuit,i, Diocletian si

Maximian, ce au renuntat de buna voie pina la urma la imperiu, pri-

mise cununa de martir (An. 310) — a fost Ahile. Acesta, sub distinsul

Petru, 1-a numit diacon pe Arie — care fusese atras de noutatile lui

Meletie si gonit de Biserica ; dar, rugat de catre credinciosi si primin-

du-1 inapoi, a poruncit sa slujeasca din nou. Dupa Ahile a fost facut

episcop Alexandru, un foarte neobosit predicator al invataturii Evan-

gheliei. lln vremea aceea (An. 322) Arie era in ordinul preo^esc si se

parea ca faptuise o indepartare de Sfinta Scriptura. Dar vazind ca

Alexandru a luat asupra sa cirma episcopatului, nu a lasat timpul sa

lucreze, ci, impins si de dorinta de a distruge, cauta pricina. Totusi,

vazind purtarea laudabila a barbatului, nu avea destula putere sa ur-

zeasca intrigi. Dar invidia il impiedica sa-1 lase in pace. De aceea, ga-

sindu-1 pe el un dusman al adevarului, s-a sprijinit pe el pentru a
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dezlantui furtuna in sinul Bisericii. Caci ameninta sa contrazica pe fata

invataturile apostolice ale lui Alexandru. Deci el, urmind cuvintul Sfin-

tei Seripturi, spunea ca Fiul este egal in slava eu Tatal si ca are aceeasi

fiin^a ca si Dumnezeu Tatal. Insa spunea ca Fiul este faptura si crea-

tura, adaugind : «Era cindva cind nu era» si alte lucruri care prin litera

Evangheliei se dovedesc neadevarate. Acestea le predica cu staruinta

nu numai in Biserica, ci si in intrunirile si sinoadele straine ; si mer-

gind prin case, pe cei pe care putea ii convingea (Teodoret, I, 2).

Cei care insa ii acuzau in acest fel pe acei oameni il invinuiau si

pe Alexandru, spunind ca nu e bine sa taca atunci cind se aduc schim-

bari potrivnice dogmei. Dar acesta a socotit ca e mai bine sa se puna

problema celor controversate de catre ambele parti ; ca sa nu ramina

impresia ca disputa a incetat de nevoie, ci mai curind prin limpezire.

Deci, luind loc ca judecator impreuna cu clerul, a indemnat ambele

parti la dezbatere. Insa asa cum se intimpla de obicei cind e vorba

de razboiul cuvintelor, si unii si altii se straduiau sa iasa victoriosi.

Arie nu voia cu nici un chip sa fie de acord ca Fiul este de aceeasi

fiinta si vesnicie cu Tatal (Sozomen I, 15).

Alexandru insa, predicind invatatura apostolica, staruia, inainte

de a-1 indeparta, prin sfaturi si mustrari. Dar dupa ce 1-a vazut ca se

trufeste si ca predica pe fata nelegiuirile impietatii, 1-a inlaturat din

rindul preotilor. Caci ascultase cum striga legea dumnezeiasca : «Daca

ochiwl tau eel drept se sminteste, scoate-l si arunca-l de la tine» (Ma-

tei 5, 24).

In vremea aceea Silvestru era la conducerea Bisericii romane,

urmind lui Melchiade, care si-a asumat drepturile patriarhale, dupa ce

Marcelin 70 a fost glorificat in persecute compatriotilor. La Awtiohia

instaurindu-se pacea dupa tiranul Bisericii, era intiistatator Vitalie (An.

314;. Acesta a recladit biserica veche, distrusa de tirani de-a lungul

timpului. Dupa care, Filogon, preluind episcopatul, a mai adaugat cla-

dirii si celelalte si si-a dovedit zelul credintei in timpul lui Liciniu (An.

316). In Ierusalim, dupa Ermon a fost numit Macarie, barbat demn de

numele sau si inzestrat cu toate darurile. In aceeasi vreme, la Constan-

tinopol Alexandru detinea intiietatea sfintei slujiri, foarte renumit pen-

tru darurile apostolice. Atunci deci, Alexandru din Alexandria, vazind

ca Arie este irripuns de ghimpele poftei de disputa si ca atita la blas-

70. In realitate, intre episcopul Marcelin (296—304) §i Melchiade sau Miltiade

(311—314), la Roma au pSstorit episcopii Marcel (308—309) ?i Eusebie (309 — sau

3)10). A se vedea Catalogul episcopilor $i papilor Romei, la V. Stefanidis, Istoria

Bisericeasca, ed. II, Atena 1953, p. 802 (in grece^te).
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femie pe multi neinitiaU in ale credintei si se string in adunari parti-

culare, a facut eunoscuta prin scrisori 71 intiistatatorilor Bisericilor

blasfemia acestuia (Teodoret, I, 2).

CAPITOLUL XIII

SCRISOAREA LUI ALEXANDRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI,
CATRE TOATE BISERICILE, 1MPOTRIVA LUI ARIE

Prea iubitflor si dragilor slujitori ai Bisericii sobornicesti de pre-

tutindeni, Alexandru le trimite sanatate intru Domnul.

Atita vreme cit trupul Bisericii sobornicesti este unul singur, dupa

porunca aflata in Sfinta ScripturS, ca sa fie pastrata legatura unitatfi

si a pacii (Efeseni 4, 3 ; 12, 26), rezulta ca noi trebuie sa scriem si sa

facem cunoscut fiecaruia ceea ce fac unii si altii, pentru ca, fie ca

sufera fie ca se bucura un membru, sa suferim si sa ne bucuram im-

preuna la rindul nostru. Au intrat in eparhia noastra barbati dusmano§i

si razvratift impotriva lui Hristos, care predica apostazia, care, pe ori-

cine o propvaduieste ar face sa fie suspectat oa Antihrist. §i am vrut

sa tree sub tacere acest lucru, daca acest rau s-ar fi petrecut numai

intre apostati si nu ar fi minjit urechile celor nevinovati, patrunzind

si in alte loeuri. Dar de vreme ce Eusebie acum la Nicomidia, conside-

rind ca de el depind problemele Bisericii — deoarece, dupa ce a parasit

orasul Berit si a rivnit la Biserica din Nicomidia, nu a urmat dupa

aceasta o pedeapsa — protejeaza sj pe ace§ti aposta^i §i scrie peste tot

unde a uneltit, laudindu-i, daca in felul acesta atrag cumva pe unii

nestiutori la aceasta erezie nenorocita ridicata impotriva lui Hristos.

Pentru aceasta am socotit ca este necesar, cunoscind ca in lege sta

scris sa nu mai tac ci sa aduc la cunostinta vouS, tuturor, dac& va va

scrie Eusebie nici sa nu-1 primiti §i nici sa nu lua^i in seama spusele

lui. Caci vrind acum sa schimbe prin acestia vechea viclenie, intarita

de limp, se preface ca el scrie pentru acestia, pe cind lucrarea lui sta

marturie ca se grabeste sa se indeletniceasca cu asemenea lucruri pen-

tru sine insusi. Cit priveste pe Arie §i Ahile, acestia sint apostati. Im-

71. Dup5 multe Incerc5ri de a-1 readuce la dreapta credinta pe Arie, a con-

vocat un sinod la Alexandria, In 320 sau 321, la care au luat parte aproximativ
100 de episcopi. Acestia s-au pronuntat Impotriva conceptiilor eronate ale lui Arie
?i 1-au excomunicat. Intrucit ideile lui Arie se rSsplndeau cu repeziciune, episcopul
Alexandru al Alexandriei a socotit cS este bine sS. previnS prin scrisori pe Intii-

statatori; Bisericilor de raul care ameninta Biserica, expunind pe scurt continutul
ereziei celei noi.
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preuna cu ei s-au indepartat de adevarata credinta si Aithalis, Carponie,

un alt Arie, Sarmatie, Euzoie, Luciu, Juliu, Menas si Helladie, Gaius,

Secundus si Teonas, care au fost numiti cindva episcopi.

Ceea ce spun ei, dupa parerea lor, este cam asa : «Dumnezeu nu a

fost Tata din veci, spun ei ; nu a fost din veci Cuvintul lui Dumnezeu,

ici a fost cindva cind Dumnezeu nu era Tata. Dar Cuvintul Domnului a

fost facut din ceea ce nu exista. Caci Dumnezeu care exista a facut

fiin^a din nefiinta, adica ceea ce nu exista din ceea ce nu exista. De
aceea a fost cindva cind nu era. Fiul este faptura si creatura Lui si nu
este asemenea Tatalui in privin^a fiin$ei si nu este adevarat, si nici nu
este adevarata Lui In^elepciune si nici nu este Cuvintul Tatalui dupa

natura, ci este una desigur dintre creaturi si fapturi. In mod impropriu

se spune «Cuvintul si Intelepciunea» ; a fost si El si exista in chiar

cuvintul Domnului si in In^elepciunea Domnului in care Dumnezeu
le-a facut pe toate si chiar pe el. De aceea §i se poate schimba §i se

poate muta prin natura Lui, ca si toate cele rationale. Iar Cuvintul este

strain si din afara si departe de fiin^a Tatalui, si Tatal este invizibil Fiului.

Caci Fiul nu L-a cunoscut intru totul si prea bine pe Tatal si nici nu-L

poate vedea intru totul. Caci Fiul nu si-a cunoscut fiinta, asa cum este.

A fost facut pentru noi, pentru ca Dumnezeu sa ne creeze pe noi prin

El ca printr-un instrument. Si nu s-ar fi impotrivit deloc daca Dum-
nezeu nu ar fi vrut sa ne faca pe noi».

I-a intrebat cineva pe ei daca poate sa se schimbe Cuvintul asa

cum s-a schimbat diavolul. Si nu s-au temut deloc sa spuna ca se poate,

asa cum natura care exista se poate schimba ; a fost facut, spun ei, si

se poate schimba. Cei care spun asa, adica Arie si cei ce sint alaturi de

el, persista cu nerusinare in aceasta, si ei si cei care se iau dupa ei.

Noi insa, impreuna cu episcopii Egiptului si Libiei, intrunindu-ne

aproape o suta, i-am anatematizat. Cei care il sprijina pe Eusebie se

straduiesc sa amestece minciuna cu adevarul si sa uneasca impietatea

cu pietatea ; dar nu vor izbindi. Caci va birui adevarul, si «lumina nu

are nici o impdrtasire cu intunericul, si nici o invoire nu este intre

Hristos si Veliar» (II Cor. 6, 14). Cine a mai auzit asa ceva vreodata ?

Sau cine, auzind aceste cuvinte, nu se teme sau nu-si va astupa urechile

ca sa nu-si minjeasca auzul cu murdaria unor astfel de cuvinte ? Cine,

auzindu-1 pe loan care spune : «La inceput era Cuvintul» (loan, 1, 1)

nu i-ar fi dojenit pe acestia care spun : «A fost cindva cind nu a fost» ?

Sau chiar auzind in Evanghelie : «Fiul eel Unul-Nascut» ; si : «toate

prin El s-au facut» (loan 1, 18 si 3), nu va avea ura fa^a de cei care spun

ca Fiul este una dintre creaturi ? Cum poate fi astfel susftnut cind este

stiut ca toate au fost facute prin El ? Sau cum poate fi Cei Unul-Nascut
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acela care, dupa ei, este socotit impreuna cu celelalte toate ? Cum nu
va fi fost printre cele ce exisita, de vreme ce Tatal spurxe : «Cuvint bun

a rdspuns inima Mea» (Ps. 44, 1) ; si iarasi : «Din pintecele mai inainte de

luceafdr Te-am ndscut» (Ps. 109, 3) ? Sau cum este diferit de fiin^a

Tatalui, cind este chipul desavirsit si stralucirea Tatalui, Care spune :

«Cine M-a vdzut pe Mine a vdzut pe TataH (loan, 14, 9) ? Cum, daca

Cuvintul si In^elepciunea Tatalui este Fiul, a fost cindva cind nu a

fost ? Este ca si cum ar spune ca Dumnezeu a fost cindva fara Cuvint

si fara intelepciune. Sau cum poate fi schimbabil si variabil Acela care

spune despre Sine : «Eu sint in Tatal si Total este in Mine» (loan, 14,

10); si iarasi : «Eu si Tatal Meu una sintem» (loan 10, 30)? Iar prooro-

cul spune : «Cd Eu sint Domnul si nu M-am schimbat» (Maleahi, 3, 6).

Caci desi in acele cuvinte a fost spus apostolului ca a fost facut

om, totusi nu s-a schimbat ci, cum a spus Apostolul : «Iisus Hristos ieri

si azi si in veci este Acelasi» (Evrei, 13, 8). Ce motiv, crezi, ca i-a in-

demnat sa spuna ca a fost facut pentru noi, cind Pavel scrie : «de la El

si prin El si intra El sint toate» (Rom. 11, 36) ?

De aceea nu e de mirare ca hulesc afirmind ca Fiul nu stie intru

totul pe Tatal. Caci, pentru prima data, cei ce au propus sa se razvra-

teasca impotriva lui Hristos resping insusi glasul Lui, care spune :

«Precum Ma cunoaste Tatal, si Eu cunosc pe Tatal» (loan, 10, 15). Deci,

daca Tatal in parte cunoaste pe Fiul, e clar ca si Fiul nu-L cunoaste pe

Tatal intru totul. Dar ca este o impietate sa spui acest lucru (caci Tatal

cunoaste pe Fiul in mod desavirsit), este limpede ca a§a cum Tatal

cunoaste pe Cuvintul Sau, tot asa si Cuvinitul Isi cunoaste Tatal ; altfel

nu este. Pe aceia care spun a§a si rastoarna Scrierile Sfinte i-am infrint

adesea ; si iarasi se vor schimba precum cameleonii, caznindu-se sa

intoarca in folosul lor ceea ce este scris : «Cind vine eel nelegiuit vine

si defaimarea» (Pilde, 18, 3).

Au fost multi eretici inaintea lor care, cutezind mai mult decit se

cade, s-au prabusit in propria nesabuin^a. Acestia straduindu-se, prin

toate cuvintele lor, sa se ridice intru nimicirea Cuvintului lui Dumne-
zeu, au incercat prin acestea mai curind sa intareasca acele erezii §i au

ajuns mai aproape de Antihrist ; de aceea au fost si respinsi si anate-

matizati de Biserica. Ne intristam deci pentru pierderea lor si mai ales

fiindca odinioara si ei au auzit cele ce sint ale Bisericii, iar acum s-au

departat cu totul de ea. Dar nu ne surprinde. Caci la fel au pa^it si

Himeneu si Filet si, inaintea lor, Iuda care, dupa ce 1-a urmat pe Min-

tuitorul, dupa aceea a ajuns tradator si apostat. Dar nu sintem nestiu-

tori in privinta acestora. Caci Domnul a prezis : «Vedeti sa nu fiti amd-

giti. Caci multi vor veni in numele Meu zicind : Eu sint si vremea s-a
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apropiat. Sd nu va luati dupd ei» (Luca, 21, 8). finind seama de acestea

spuse de Mintuitorul nostru, Pavel a spus «ca in vremurile de apoi unii

se vor departa de la credinta cea adevarata, luind arainte la duhurile

cele inselatoare si la invat&turile demonilor» (I Tim., 4, 1).

De vreme ce Domnul §i Mintuitorul nostru Iisus Hristos anun^a El

insusi acestea, iar prin Apostolul Pavel le arata, a urmat ca noi, prin noi

insine, luind cunostinta de impietatea lor, i-am anatematizat cum am
spus mai sus : artatindu-i straini de credinta §i Biserica sobornioeasca.

V-am aratat acestea, prea iubift si prea dragi slujitori, ca nu cumva sa

primiti pe vreunii dinltre ei, daca ar incerca sa vina cumva la voi, si

nici sa da^i ascultare lui Eusebie sau oricui altuia care scrie pentru ei.

Cac' se cade ca noi, fiind crestini, sa-i indepartam cu toate puterile pe

toft cei care vorbesc si gindesc impotriva lui Hristos, ca pe niste razvra-

ti^i impotriva lui Dumnezeu §i corupatori de suflete
; §i nu vom da

buna-ziua unor asemenea oameni, ca sa nu se para ca impartasim si

pacatele lor, asa cum spune fefricitul loan (// loan, 1, 11).

Salutaft pe fratii care sint la voi. Va saluta aceia care sint cu noi

(Socrate, I, 3).

Nu numai pe aceasta, dar si scrisoarea trimisa lui Alexandru,

episcopul din Constantinopol, nu voi omite sa le introduc in aceasta

lucrare, care sa arate limpede toate cele ale ei, pentru ca sa nu ba-

nuiasca cineva ca acestea au fost plasmuite de mine ; si apoi §i pe aceea

a lui Arie, si celelalte scrisori de care duce lipsa povestirea istoriei,

fiindca sint marturie despre adevarul Scripturii si dau la iveala cele

petrecute. Acestea le-a scris episcopul din Alexandria, lui Alexandru

din Constantinopol (Teodoret, I, 3).

CAPITOLUL XIV

SCRISOAREA ACELUIASI, CATRE ALEXANDRU,
EPISCOPUL CONSTANTINOPOLEI

Prea iubitului frate si dragului Alexandru, Alexandru ii trimite

sanatate intru Domnul.

Pofta de putere a celor mai rai dintre oameni si ispita avariftei

intind curse de obicei adevarului, care se crede ca este eel mai impor-

tant, prin diferitele prilejuri care se impotrivesc evlaviei bisericesti.

Caci unii rauvoitori, impinsi de diavolul care ii stapineste, dispretuiesc

teama de judecata lui Dumnezeu, spre satisfacerea placerii proprii si

neftnind seama de cuviinta. Despre acestia a fost necesar pentru mine

sa va dau de veste, pentru rabdarea §i respectul vostru, ca sa va ferift



62 CASIODOB

de asa ceva, ca nu cumva vreunul din acestia sa cuteze sa intre in

eparhia voastra, fie el insusi fie prin altii. Caci sint in stare sa faca uz

de fictjiuni de magician pentru a convinge, sau de scrisori false, care

pot insela pe cei ce le privesc cu credinta simpla si curata. Prin urmare,

Arie si Ahile, in uneltirea urzita de curind, au urmat trufia lui Collu-

tie si mult mai rau decit el, care, invinuindu-i pe acestia, a gasit prilej

pentru voia lui cea rea. Acestia, considerind vrednica activitatea lui, nu
au suportat nicidecum sa fie supusi rinduielii Bisericii, ci, cladindu-si

spelunci de tilhari, tin acolo sfaturi fara sfirsit, lucrind zi si noapte

impotriva lui Hristos si impotriva noastra. si se dedau patimilor per-

vertite. Acestia, invinuind orice slava pioasa si apostoliea, razvratindu-se

impotriva lui Hristos, si-au instituit o scoala dupa modul iudaic ; negind

divinitatea si egalitatea Mintuitorului nostru Iisus Hristos cu Tatal si

diminuind orice cuvint al Lui de lucrare mintuitoare si de umilin^a

pentru noi, se straduiesc sa #na predici avind ca subiect pomenirea

impietatii aeestora. i

Ne^inind seama de ra^iunea dumnezeirii Lui si a slavei negraite pe

care de la inceput a avut-o la Tatal, ei intaresc parerea lipsita de pie-

tate despre Hristos, a paginilor si iudeilor ; si urmarind lauda proprie,

ca de obicei, folosesc orice bataie de joe pe care o pot culege impotriva

noastra. Statornicesc in fiece zi provocari si persecu$ii impotriva noastra,

fie dind loc la certuri prin venirea unor femei fara rusine pe care le

atrag, fie abatindu-se ei insisi de la crestinismul de obste, in timp ce

tinerele lor dau tircoale satelor, iar pe deasupra, camasa care nu poate

fi rupta a lui Hristos si pe care ostasii nu au vrut sa o imparta (loan,

19, 3), acestia cuteaza acum sa o sfisie. §i n°i cunoscind via^a lor si

stradaniile lor infame mai tirziu, fiindca acestea se petreceau in ascuns,

acum ii excomunicam printr-o hotarire generala din Biserica cea care

preamareste dumnezeirea lui Hristos. Au incercat totusi sa foloseasca

manevre si sa unelteasca impotriva noastra aceia care, fata de dragii

nostri slujitori, incearca sa-si compuna o aparen^a de pace si o demni-

tate a unitatii. Ceea ce este adevarat este ca se grabesc sa atraga la

nenorocirea lor pe unii dintre aceia prin vorbe mincinoase si cer de la

ei inscrisuri doveditoare si neindoielnice
;

pentru ca, reeitindu-le

persoanelor atrase de ei, sa-i faca sa persiste in greselile lor, fara cainta,

ca si cum, avindu-i dragi, sa-i aleaga episcopi. Caci nu marturisesc ceea

ce au facut si propovaduit gresit la noi si pentru care au fost excomu-

nicati ; ci, fie le invaluie in tacere, fie le inchid in rationamente min-

cinoase si vreo confuzie. Si ascunzind inva^atura lor falsificata intr-o

forma verosimila si atragatoare, indeamna spre inselatoria lor pe oricine

e luat prin surprindere, si nu se feresc sa calomnieze fata de toti pieta-



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 63

tea noastra. De aceea s-a intimplat ca unii care au semnat scrisorile lor

sa fie primiti in Biserica, pe care o ameninta acum o mare primej die.

dupa cum socot, din pricina slujitorilor care si-au asumat asemenea

raspundere, prin aceea ca nici regula apostolica nu ingaduie aceasta §i

revarsa asupra lor puterea diavoleasca impotriva lui Kristos.

De aceea, prea iubi^ii mei, fara nici o zabava m-am ridicat chiar

eu spre a va face cunoscuta viclenia lor. Ei spun ca a fost cindva cind

Frul lui Dumnezeu nu a fost ; si dupa aceea a fost faout Acela care

inainte nu fusese astfel ; si cindva a fost facut, asitfel cum se intimpla

sa fie orice om. §i spun ca toate le-a facut Dumnezeu din ceea ce nu

era, voind sa amestece si pe Fiul lui Dumnezeu printre creaturile ratio-

nale si nerajionale. Ca urmare a acestor afirma^ii, ei spun ca natura Lui

este schimbatoare, ca e susceptibil si de virtute si de rautate, desi se

spune ca este din ceea ce nu era, rasturnind Sfinta Scriptura, in care

se arata ca El este vesnic si in care se arata clar neputin^a de a fi

schimbat a Cuvintului, si Intelepciunea si Dumnezeirea, care sint

Hristos. Putem deci — spun ace§ti profanatori — sa devenim §i noi fiii

lui Dumnezeu, ca si El. Ca este scris : «Am dot nastere la feciori $i i-am

crescut» (Isaia, 1, 2). Deoarece au pretextat ceea ce urmeaza, adica :

«Dar ei s-au razvratit impotriva Meay>, lucru care nu e firesc pentru

Mintuitorul caci n«tura Lui nu poate fi schimbata, ei spun, lepadind

orice cuvin$a : Nu are vreo insusire de Dumnezeu ; dar pentru ca natura

Lui poate fi schimbata, Dumnezeu a stiut de El prin previziune si

pre§timta ca El nu, se va razvrati si ca va trebui ales dintre toti. Nu
are de la natura — spun ei —ceva oarecum neasemuit intre ceilalti fii.

Nici nu este prin natura fiul lui Dumnezeu, nici nu are vreo insusire de

Dumnezeu ; ci Dumnezeu L-a ales pe El, fiind de o natura care poate fi

schimbata, pentru moderate, sirguin^a si virtute, neschimbindu-se in

rau ; deoarece chiar daca Pavel sau Petru ar fi ajuns la aceasta, Iisus

nu ar fi putut sa se deosebeasca cu nimic de modul nasterii lor.

Asadar, pentru oondamnarea acestei doctrine nesabuite, folo&ind

chiai scrierile sfinte, am propus ceea ce se spune in Psalmi despre

Hristos : «Ai iubit dreptatea ?i ai urit nedreptatea : pentru aceasta Te-a

uns pe Tine Dumnezeu, Dumnezeul Tau, cu untdelemnul bucuriei, mai

mult decit pe parta$ii Tai» (Ps. 44, 9). Ca Fiul lui Dumnezeu nici nu a

fost facut din ceea ce nu era, nici nu a fost cindva cind nu a fost, e de

ajuns sa ne invete loan evanghelistul, care scrie despre El : «Fiul eel

Unul-Nascut, Care este in sinul Tatalui» (loan, 1, 18). Ingrijindu-se

Dumnezeu ca sa arate unuia si altuia lucrurile cele nedespartite, a

numit si pe Fiul existind in sinul Tatalui. Dar Cuvintul Domnului nu
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se socoteste nicidecum printre acestea care au fost facute din ceea ce

nu era : Toate — spune — «au fost facute prin El» (loan, 1, 3). CSci

Si-a aratat propria fiin^a spunind : *La inceput era Cuvintul, si Cuvin-

tul era la Dumnezeu si Dumnezeu era Cuvintul. Acesta era intru in-

ceput la Dumnezeu. Toate prin El s-au fdcut, si fdrd El nimic nu s-a

fdcut din ce s-a facut» (Ibid., 1—3). Daca toate s-au faout prin El, cum
oare Acela care a daruit fapturilor existen^a, El insusi nu a fost cindva ?

Nu este nici o ratiune ca Cel care face sa fie de aceeasi natura cu cele

care sint facute. Daca El insusi era la inceput, atunci toate s-au facut

prin El, le-a facut din ceea ce nu exista si acel lucru care nu exista

pare contrar acestora care au fost facute din ceea ce nu e^a, si cu totul

deosebit. Intre Tatal si Fiul se dovedeste ca nu este nici o disitan^a, si

nici pina la vreun gind, intelegind aceasta cu inchipuirea mui^ii. Lumea
creata din ceea ce nu exista are o natura noua si e nascuta de curind

de Tatal prin Fiul, in asa fel incit sa primeasca fiinta.

Contemplind mai din inalt dumnezeirea Cuvintului si Inteligen^a

universale mai presus de fapturi, prea-fericitul loan nu a vrut sa vor-

beasca despre na§terea Lui si nici de faptura Lui, nici prin inceputui

versurilor, ca Facatorul a fost nenascut. Caci singur Tatal a fost nenas-

cut. Dar socot ca a depasit puterea de cunoastere a Evanghelistilor si

a fost mai presus prin fiinta de nespus a Fiului Unul-nascut. Nu socot

deci ca aceia care cugeta cu pietate indraznesc sa intrebe ceva despre

acest lucru, pentru ca este spus : «Cele mai presus de tine nu le cduta si

cele mai puternice decit tine nu le iscodi» (Eel. 3, 22). Caci si cunoasterea

acestora, ca si a multor altora, este ascunsa intelegerii omenesti, asa cum

este la Pavel : «Cele ce ochiul n-a vdzut si urechea n-a auzit si la inima

omului nu s-au suit, pe acestea le-a gatit Dumnezeu celor care ll iubesc

pe El» (I Cor. 2, 9).

«Nici stelele nu poti sa le numeri — a spus Dumnezeu lui Avram —
si nici nisipul mdrii ; iar picaturile de ploaie cine le va numara?» (Fac.

15, 5 si jEcL 1, 2). Iar cine va cuteza sa cerceteze mai adinc existen^a, nu

va fi nebun ? Despre aceasta duhul proorocilor spune : «£i neamul Lui

cine il va spune ?» (Isaia, 53, 8). Caci si Mintuitorul nostra insusi, voind

sa fie temelia acestei lumi, S-a grabit sa scape cunoasterea acesteia de

aceia, aratind ca aceasta observare este dincolo de natura tuturor lucru-

rilor — numai Tatalui ii sta la indemina o asa de mare in^elegere a

cunoasterii aoesltora : «Nimeni — spune — nu cunoaste pe Fiul, decit

numai Tatdl, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni decit numai Fiul»

(Matei 11, 27).
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Nu socot deci ca cei in^elepti nu stiu ca este o nebunie sa gindesti

ca Fiul a fost facut din ceea ce nu era, deoarece nu are un inceput in

timp care sa arate ca a fost facut din ceea ce nu era. Caci daca trebuie

sa existe in timp ceea ce spun acestia : Era cind nu era, sau in inter-

valul vreunui secol, §i daca e adevarat ca toate s-au facut numai prin

El, e limpede ca orice veac si timp §i spa^iu §i cindva intru care se

gases/te, ceea ce spun ei, a fost cind nu a fost, s-au facut prin El. Si

cum nu este de necrezut ca Acela care a facut si timpul §i clipa, intru

care este si acel «a fost cind nu a fost», sa spuna ca nu a fost cindva ?

Este nebun si incarcat cu toate pacatele eel ce spune ca acela care este

cauza altuia, tot acela este posterior acelei fapturi a carei cauza este.

Dupa ei, In^elepciunea lui Dumnezeu, Care a creat toate, a premers'

acelui timp in care spun ca Fiul inca nu fusese facut de Tatal, deoarece

Scriptura minte — dupa ei — cind spune ca El este «mai intii ndscut

decit toata faptura» (Colos. 1, 15). Potrivit cu acestea striga, si frumos,

vorbitorul Pavel, spunind despre El : «Pe Care L-a pus mo§tenitor a

toate, §i prin Care a facut §i veacurile» (Evr. 1, 2). Dar chiar in El

insusi au fost create toate care sint in ceruri si pe pamint, cele vazute

si cele nevazute, ori Domniile ori Puterile, ori Stapiniile ori Scaunele

— toate au fost facute prin El si in El, si El este inainte de toate.

Deoarece se considera lipsita de credin^a argumenta^ia prin care

spun ca Fiul a fost facut din ceea ce nu era, trebuie ca Tatal sa fie

intotdeauna Tata. Tatal este intotdeauna §i in prezen^a Fiului, pentru

aceea este numit Tata. Intotdeauna in prezen^a Fiului, Tatal este desa-

virsit sj existind fara incetare, in afara de timp si de spa^iu, si dind

nastere Fiului Unul-Nascut nu din ceea ce nu exista. Caci ce poate fi

mai nelegiuit decit sa spui ca nu a fost cindva In^elepciunea lui Dum-
nezeu, aceea care zice : cind El a asezat temeliile pamintului, atunci Eu
eram alaturi de El (Pilde, 8, 30); sau sa spui ca puterea lui Dumnezeu
nu a existat cindva ? Sau ca a avut un inceput Cuvintul Lui, sau altele,

din care este recunoscut Fiul si este inchipuit Tatal ? Caci cine nu spune

ca exista stralucirea slavei (Evr. 1, 3), distruge totodata si lumina prin-

cipals a carei stralucire este. Daca insa ?i Chipul lui Dumnezeu nu a

fost intotdeauna, e evident ca nu a fost nici Cel al Carui Chip este ;
dar

chiar fara sa fie Chipul naturii lui Dumnezeu, se desfiinteaza impreuna

si Acela care in toate este infaftsat de El.

De unde e limpede ca filiatiunea Mintuitorului nostru nu are nimic

comun cu filiatiunea celorlal^i. Dupa cum natura Lui de nespus, de o

superioritate fara seaman, se admite ca este mai presus de toate cele

carora El le-a daruit ca sa fie, tot asa si filiatiunea Lui naturala, care

este din dumnezeirea Tatalui, se deosebeste prin gloria de nespus, de

5 — Casiodor
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acei care au fost adopta^i de El ca fii intra adop^iune. Caci El, Care este

nesehimbator, este desavirsit prin natura si nu duce lipsa de nimic
;

ceilal^i insa, supusi oricaror schimbari, au nevoie de ajutorul Lui. In ce

a putut fi de folos In^elepciunea lui Dumnezeu sau in ce este slavit

adevarul Lui ? Sau cum poate fi imbunata^it Dumnezeu-Cuvintul cind

via^a si adevarul sint lumina ? Iar daca este asa, cu cit mai rau este sa

spui ca In^elepciunea sau Puterea lui Dumnezeu a fost cindva in stare

de slabiciune, iar Cuvintul a fost irational §i prin aceasta ra^iunea este

intunecata, iar intunericul amestecat cu lumina, cind Apostolul spune :

«Ce impartasire are lumina cu intunericul ? Sau ce invoire este intre

Hristos si Veliar ?» (II Cor. 6, 15). Si, strigind si Solomon (Pilde, 30, 19),

este imposibil sa gasesti pe stinca urma sarpelui care, dupa Pavel, este

Hristos. Apoi, fapturile Lui, oameni si ingeri, au primit binecuvintarea

Lui, straduindu-se sa inainteze prin virtuti si prin poruncile legii, cita

vreme nu au cazut in pacat.

Dar Domnul nostra, Care este prin natura Fiul Tatalui, este preaslavit

de to^i. Aceia care inlatura duhul robiei si primesc prin fapte bune si

crestine duhul infierii, ajutaft de Fiul prin natura, devin si ei fii prin

adoptiune. Filiatia Lui proprie si prin natura si fara seaman, Pavel a

aratat-o chiar de la Dumnezeu, spunind : «El, Care pe Insusi Fiul Sau

nu L-a crutat, ci pentru noi — adica noi care nu sintem fii prin na-

tura — L-a dat mortii» (Rom., 8, 32). Spre a deosebi pe cei care nu sint

proprii, a spus ca El este Insusi Fiul Sau. Iar in Evanghelie spune :

«Acesta este Fiul Meu eel prea iubit intru Carele am binevoit» (Matei,

3, 1 7). In Psalmi Mintuitorul spune : «Domnul a spus cdtre Mine : Fiul

Meu esti Tu» (Ps. 2, 7). Afirmind inrudirea de natura, arata ca nu sint

de aceeasi natura cu El oricare alti fii in afara de Acesta. Ce inseamna

chiar oeea ce spune : :<-<Din pintece mai inainte de luceajar Te-am
nascut» (Ps. 109, 3) ? Nu arata oare acestea limpede filiatia prin natura

a Celui nascut din Tatal, filiate pe care nu a adus-o cu Sine prin res-

pectarea si practicarea obiceiurilor {noastre, n. tr.), ci a fost partas al

insusirii naturii ? De aceea Unul-Nascut al Tatalui are o filiate inalie-

nabila. Ratiunea celor cu ra^iune a cunoscut o filia^ie care nu este pen-

tru ei in mod natural, ci prilejuita de obiceiuri si prin darul lui Dum-
nezeu, si chiar schimbatoare. «Fiii lui Dumnezeu — spune — vdzind

fiicele oamenilor, si-au luat dintre ele sotii» (Fac. 6, 2). Si iarasi :

«Am nascut feciori si i-am crescut ; dar ei s-au razvratit impotriva

Mea» (Isaia, 1, 2), am inva^at ca Dumnezeu a spus prin Isaia.

Tree, prea iubifti mei, peste multe ce am de spus, gindind ca este

obositor sa instiintez prin prea multe cuvinte pe niste inva^ati dragi.

Caci voi insiva sinte^i eruditi intru cele ale lui Dumnezeu, si cunoasteti
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ca doctrina care s-a ridicat acum impotriva oredintei Bisericii este a lui

Ebion 72
, §i a lui Artemon 73

, stimulati de invidia lui Pavel din Samosata

Antiohiei 74
, care au fost exclusi din sinul Bisericii in adunarea sino-

dului tuturor episcopilor.

Lucian 75
, care i-a urmat acesituia, a ramas in afara adunarii celor

trei episcopi timp mai indelungat. Hranindu-se cu murdariile impietatii

acestora, Arie 76 si Ahille au facut sa rasara acum ceea ce fusese sadit

in ascuns fa^a de noi, din neadevar si, impreuna cu ei, si sinodul celor

rauvoitori. Si nu stiu cum au fost hirotoniti in Siria trei episcopi, pentru

ca au fost in intelegere cu ei, si au fost atitati la rele. Hotarirea in pri-

vinta lor sa fie incredintata cercetarii voastre, care nu uitati umilinta

patimirii mintuitoare si istovirea si saracia voita si strigatele noastre

pe care Mintuitorul le-a luat asupra Sa pentru noi. Prin urmare, pentru

aratarea dumnezeirii Lui ceresti dintotdeauna, acestea se potrivesc si

prin cuvinte pline de inteles cu slava Lui naturala, iar imparatlrea si

sederea la Tatal se explica mai limpede, cum este acel : «£u si Total

una sintem» (loan, 10, 30), fara sa Se numeasca pe Sine Tata, §i fara sa

spuna doua naturi, ca fiinta, despre cea care este una singura. Dar ca

pastrind deplinatatea Tatalui, Fiul are o natura desavirsita purtind in

toate si asemanarea cu Tatal, iar ohipul Lui oare exista nu poate fi

schimbat si infatisarea cauzei prime nu poate fi descrisa. De aceea chiar

atunci cind Filip dorea sa-L vada pe Tatal, Domnul i S-a aratat cu buna

72. Ebion sau Thebutis este intemeietorul sectei ebionitilor (saracilor). Ebionitii

erau iudaizanti rigoristi. Ei nu foloseau Evanghelia dupa Sftntul Matei, negau pe
Sfintul Apostol Pavel, socotind ca acesta a apostaziat de la Legea Veche, erau ata-

?a(i ritului mozaic $i chiar circumciziunii
t
interpretau pe profeti dupa fantezia lor

si cinsteau Ierusalimul ca locas al lui Dumnezeu. A se vedea Sfintul Irineu, Contra
ereziilor, I, 26, 2, trad, franceza de A. Rousseau, Paris, 1984 p. 117.

73. Artemon (+ 270) eretic antitrinitar, nega divinitatea Mintuitorului Iisus

Hristos. A condus o scoala la Roma.
74. Pavel de Samosata, episcopul Antiohiei (260—268), a profesat o invatatura

asemanatoare cu cea a lui Artemon. El respingea doctrina trinitara si dumnezeirea
Domnului nostru Iisus Hristos. Intre anii 264—269 s-au tinut doua sinoade in Antio-
hia, in care s-a discutat conceptia lui gresita si apoi a fost condamnat ca eretic si

depus din treapta.

75. Lucian (t 312) a fost intemeietorul Scolii catehetice din Antiohia. Un timp
a profesat erezia lui Pavel de Samosata. A fost un cunoscator profund al Sfintei

Scripturi pe care a explicat-o intr-o interpretare diferita de a Scolii din Alexan-
dria. Istoricul Eusebie de Cezareea vorbeste In termeni elogiosi despre Lucian care
a avut un sfirsit martiric. El spune urmatoarele : «Tot astfel si Lucian, presbiter al

comunitatii din Antiohia, un barbat minunat in toate privintele, dar mai ales prin
aspra lui vietudre si cunoa^terea adinca a Sfintelor Scripturi, a fost fost dus in ora§ul
Nicomidia, unde petrecea atunci tmparatul si, dupa ce a ap3rat in fata lui invata-
tura pe care o marturisea, a fost aruncat in inchisoare si omorit» (Istoria Biseri-
ceasca, IX, VI, 13, P.S.B., 13, p. 345).

76. Conceptia lui Arie arata afinitate cu conceptiile lui Artemon, Pavel de
Samosata si Lucian (Vezi Hergenroether, Histoire de I'Eglise, Nouvelle Edition, vol.
II, Paris-Lyon, (fara data apari(iei) p. 27.
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voie. Caci cind spune : «Aratfi.-ne pe Tatal», zice : «Cine MZL vede pe

Mine vede si pe Tatal» (loan, 14, 8, 9), ca intr-o oglinda fara pata si

insufletit de chipul Lui dumnezeiesc ll contempla pe Tatal, pe Care in

Psaimi ll cinta intocmai prea sfintii barbati, spunind : «lntru lumina Ta

vom vedea lumina» (Ps. 35, 10). De aceea si acela care cinsteste pe

Tatal, cinsteste si pe Fiul ; si cine slaveste pe Fiul, slaveste si pe Tatal,

si pe drept. Caci orice glas lipsit de evlavie, care cuteaza sa se ridice

impotriva Fiului, se refera si la Tatal.

Dar nu e de mirare daca am sa scriu, preaiubitilor, facindu-va

cunoscut ca au fost dela^iuni impotriva mea si contra poporului nostra

dreptcredincios, privind unele neadevarate devieri. Caci cei care se

ridica impotriva dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu nu se dau in laturi

sa raspindeasca si acuza^ii calomnioase impotriva noastra : fiindca nu
considers pe nici unul dintre cei vechi vrednici sa fie comparat cu ei

insisi, nu suporta nici sa se puna pe acelasi plan cu profesorii de la

care noi am inva^at carte din copilarie, si nu socotesc pe masura inte-

lepciunii lor pe nici unul din colegii de tagma care exista pretutindeni,

ca si cum numai ei ar fi in^elep^i si nu ar avea nimic comun ; ca si cum
ei ar fi deseoperit noi invat,aturi, si numai lor li s-ar fi dezvaluit cele

ce nimanui sub soare nu s-au facut intelese. O, trufie nelegiuita, nebu-

nie fara margini, furie a slavei desarte si in^elepciune a Satanei care

salasluieste in sufletele lor ticaloase ! Nu i-a inspaimintat interpretarea

vechilor Scripturi, placute lui Dumnezeu, nu le-a imblinzit salbaticia

cu respectul pentru Hristos al colegilor de tagma ; faptele lor nelegiuite

nu le-ar ingadui nici demonii, necutezind sa ridice glas de hula impo-

triva Fiului lui Dumnezeu. Asemenea sagetl, potrivit virtutii de acum,

sa fie indreptate impotriva acelora care cu talent si erudi^ie indeamna

la razboi impotriva lui Hristos si se iau la intrecere sa imprastie calom-

nii impotriva sfin^eniei. Ei zic ca noi, cei care sintem impotriva bas-

melor prin care s-a nascocit a se spune ca a fost facut din ceea ce nu

exista, aducem impotriva lui Hristos hula nevrednica si care nu este

scrisa, adica doua lucruri nenascute, ei, nestiutorii, zicind ca mai degraba

celalalt din doi trebuie sa fie necesar, sau trebuie stiut ca Fiul este din

ceea ce nu era, sau fara nici un dubiu sa spuna ca au fost doua lucruri

naturale. Nepriceputi care nu stiu ca este mult intre Tatal nenascut si

cele cu ra^iune sau fara raftune care au fost create de El din ceea ce nu

era ; natura comuna a acestora fiind acum una nascuta, prin care Tatal

Cuvintului lui Dumnezeu a facut toate din ceea ce nu era, este nascuta

din Insusi Tatal, asa cum Domnul insusi a declarait undeva, zicind : *Cine

iube$te pe Tatal iube§te si pe Fiul care S-a nascut din El» (I loan 5, 1).

Despre acestea noi credem, asa cum cere Biserica apostolica, intr-unul
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Tatal nenascut, Care nu are nici o cauza ca sa fie, Care nu se schimba

si nu se misca, vesnic Acelasi sj asemenea Sie insusi, fara sa patimeasca

nici crestere nici stirbire, Cel care da Legea si pe Prooroci §i Evanghe-

liile. Domnul Patriarhilor si al Apostolilor §i al tuturor sfin^ilor ; si

intr-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Unul-Nascut, nascut

nu din ceea ce nu era, ci din Tatal, Care era ; nu dupa asemanarea tru-

purilor, prin taieturi sau ale despar^irilor prin scurgeri, a§a cum le

place lui Sabelie 77 §i lui Valentin 78
, ci de nespus si de negrait, dupa

acela care a spus, cum am zis mai sus : «neamul Lui cine il va spune ?»

(Isaia, 53, 8). Adica fiin^a Lui, care exista, este de nepatruns pentru

orice natura creata, a§a cum lnsu$i Tatal este de nepatruns, prin aceea

ca natura celor inzestraft cu ra^iune nu cuprinde ^tiin^a prin care Tatal

a nascut pe Fiul. Ceea ce nu se cade a fi spus de mine, un barbat plin

de duhul adevarului, caci ne invata glasul lui Hristos prin care spune :

«Nimeni nu cunoaste cine este Tatal, decit doar Fiul $i nimeni nu cu-

noaste cine este Fiul, decit doar TataU (Matei, 11, 27); §i afirmind ca

El nu Se schimba $i nu Se mi§ca, precum Tatal, nu duce lipsa de nimic,

Fiul nenascut este desavirsit §i egal cu Tatal, singurul nenascut. Chipul

este intru totul si de neschimbat ca al Tatalui ; si se cuvine ca chipul sa fie

pe de-a-ntregul desavirsit, prin care sa nu lipseasca ceva din egalitatea

Lui cu Acela al carui chip este, asa cum Insusi Domnul ne-a inva^at,

zicind : «Tatal Meu este mai mare decit Mine» (loan, 14, 28), dupa care

credem intotdeauna ca Fiul este din Tatal. Caci «este strdlucirea slavei

si chipul jiintei Tatalui» (Evrei, 1, 3).

Dar nimeni nu se indoieste vreodata ca este nenascut, asa cum gin-

desc cei care sint cuprinsj de orbire sufleteasca. Ca §i cind «nu era» §i

«intotdeauna», §i «inainte de toti vecii», este acela§i lucru cu «nenas-

cut». Dar nu orice intelegere omeneasca exprimata de oameni este in

stare sa pretuiasca acest lucru pe care il numim «nenascut», asa cum

77. Sabelie, eretic antitrinitar modalist, s-a n&scut probabil in Cirenaica §i a

inceput sa predice erezia sa in Roma, pe timpul episcopilor Zefirin (ISO—217) §i

Calist (217—222). Excomunicat de Biseric5, s-a dus in Egiipt unde a continuat ras-

piindirea conceptiei sale. Sabelie neaga dogma Sfintei Treimi. Dupa el, Sfinta Trei-

me nu are existenta reala, ci' una modala. Unicul Dumnezeu are trei moduri de
aparitie si trei moduri de lucrari In istorie : ca Tata este Creator, ca Fiu este Min-
tuitor, iar ca Duh Sfint este Sfintitor.

78. Valentin, autorul sistemului gnostic celui mai dezvoltat, nascut probabil

in Alexandria, a raspindit conceptia lui eretica in Egipt, Asia, apoi la Roma unde
a tnurit pe la anul 160. Sfintul Irineu (Contra ereziilor, III, 111, 1) vorbeste de sis-

temul lui Valentin, caracterizat prin emanatia eonilor, in modul urmator : Prima
diada, formats din Inexprimabilul si Tacerea, a emis a doua diada formata din
Tatal ?i Adevarul. Cele doua diade formeaza tetrada care a produs Logosul si

Viata, Omul si Biserica. Din Logos si Viata sint emanate 10 Puteri, iar din Om si

Biserica sint emanate alte 12 Puteri. Cei 30 de eoni formeaza Pliroina, lumea ideala,

opusa Kenomei, imperiului vidului. Tertulian (f pe la 240) a scris o carte Adversus
Valentinianos combatind sistemul gnostic al lui Valentin si al admiratorilor acestuia.
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cred ca socotiti si voi, si am incredere in parerea voastra a tuturora, ca

m nici un fel nu trebuie exprimat «nenascut» cu orice nume. Caci

aceste nume vremelnice par ca pot fi prelungite cu vrednicie, in dum-

nezeirea a InsusJ celui Unul-Nascut §i, ca sa spun asa, vechimea nu

fnseamna nicidecum putere, desi sfintii barba^i, fiecare dupa puterea

lui, au incercat sa patrunda aceasta taina, cerind ingaduin^a celor care

ii asculta pentru satisfactia mintii, zicind despre sine : am descoperit

ceea ce am avut mai multa putere sa atingem. Dar daca asteapta ceva

dincolo de om, orice barbat se sprijina si pe cuvintul mai mare, acela

care spune : «ln parte cunoastem» (I Cor. 13, 9), gindind deja ca poate

gresi ; e limpede ca sint mult lipsiti de nadejde.

Asadar era, si intotdeauna, si inainte de to$i vecii, orice ar fi ; totusi

nu Acesta este eel nenascut. Prin urmare trebuie pastrata Tatalui ne-

nascut demnitatea proprie, zicind ca pentru El nu a existat nici o cauza,

ca sa zic a§a ; iar Fiului sa-I fie acordata slava cuvenita. Sa stim ca

nasterea Lui de catre Tatal a fost inainte de veci, aducindu-I inchinare

evlavioasa, cum am mai spus, si propovaduind despre El cu toata cre-

dinta, ca era, §i intotdeauna, si inainte de to# vecii ; cercetind dumne-

zeirea Lui, dar inchinind prin toate chipului si profunzimii Tatalui ega-

litatea desavirsita, zicind ca este propriu numai Tatalui faptul ca este

nenascut, deoarece si Mintuitorul insusi a spus : «Tatal Meu este mai

mare decit Mine» (loan 14, 28).

Asadar in acest gind evlavios despre Tatal sj Fiul, a§a cum ne

invata Sfinta Scriptura, marturisim un singur Duh Sfint, Care i-a

inspirat si pe sfintii barbati ai Vechiului Testament ?i pe invatatorii

prea sfinti ai Noului Testament intr-una singura, universala i?i intot-

deauna apostolica Biserica, care este si de neinvins, chiar daca toata

omenirea ar lupta impotriva ei, si fiind invingatoare asupra intregii

necredinte vrajmase, asa cum se asigura Tatal Lui cind striga : nAveti

incredere : Eu am biruit lumea» (loan, 16, 33). Stim ca aceasta s-a pe-

trecut dupa invierea din morti, al carei inceput a fost facut de Domnul

nostru Iisus Hristos, Cel intrupat din carne adeyarata, si nu imaginar,

din Maria, Nascatoarea-de-Dumnezeu ; El, Care in vremurile de apoi,

venind la neamul omenesc pentru ispasirea pacatului, a fost rastignit

pe cruce si a murit ; dar pentru dumnezeirea Lui nu a fost facut mai

mic. Caci a inviat din morti, S-a inaltat la cer §i sade de-a dreapta

Tatalui.

Acestea vi le-am prezentat in parte in aceasta scrisoare, gindind ca

este greu sa consemnez fiecare fapt cu scrupulozitate, caci stiu ca aceste
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lucruri nu scapa stradaniilor voastre sfinte. Acestea le invatam, acestea

le si predicam, acestea sint invataturile Bisericii apostolice, pentru care

noi si imurim, si nu ne temem nicidecum de cei care vor sa le nimi-

ceasca. Chiar daca acestia ne vor tortura biciuindu-ne, noi nu ne vom
pierde nadejdea. Iar adversarii acestora, adica Arie si Ahille, si cei care

impreuna cu ei sint dusmanii adevarului, sint alungati departe de

Biserica, facu^i straini de invaptura noastra cucernica, dupa fericitul

Pavel, care spune : «Oricine v-ar vesti alta. (Evanghelie) decit aceea pe

care v-am vestit-o, sa fie anatema, chiar daca acela ar ji inger din cer»

(Galat. 1, 8).

Ba chiar si inva^atura si altele (sa fie anatema, n. tr.) daca cineva

total nepregatit s-ar infumura cu alte cuvinte ale Domnului nostru

Iisus Hristos, care se potrivesc evlaviei. Pe acestia, asadar, anatema-

tiza^i de fraternitate, nici unul dintre voi sa nu-i primeasca sau sa inga-

duie ca cineva sa aiba ceva scris sau spus de ei. Caci oamenii simuleaza

totul ca magii, cind nu pot spune adevarul. In fine, strabat ora§ele stra-

duindu-se, cu aparenta de prietenie si, in numele pacii, intru nimic alta

decit sa dea si sa primeasca scrisori, prin inchipuiri sau lingusiri, ca

prin acestea sa duca la ratacire pe femeiustile deceptionate. Acestora

dara — care au atita cutezan^a impotriva lui Hristos si care s-au inde-

partat asa de pe fata de crestinism si care nu inceteaza intre judecati sa

a^ite la persecu^ii impotriva noastra, cit le sta in putere, si uneltesc sa

slabeasca taina de nespus a nasterii lui Hristos — sa le intoarce^i spa-

tele, prea iubitii mei. Si sa fi^i de acord cu noi, si potrivnici nesabuin^ei

nebune a lor la fel cu colegii nostri de tagma, care sint indigna^i si

mi-au scris impotriva lor si au semnat, in tomul pe care tocmai vi 1-am

trimis prin fiul meu, arhidiaconul, care sint preo^i atit din intregul

Egipt si Tebaida, cit si din Libia si Pentapole, Siria, Pamfilia, Asia,

Capadocia si din alte provincii, al caror exemplu sint incredin^at ca si

voi il veti sprijini. Acesta este unul dintre multele leacuri existente

impotriva celor care fac rau, si s-a gasit a-mi fi folositor
;

pentru ca

popoarele seduse de ei se convertesc acum, ascultind de preo^ii nostri,

si se grabesc sa ajunga la peniten^a.

Salutati in numele nostru fraternitatea care este la voi. Va doresc

sanatate intru Domnul, prea iubitii mei. Sint si unii care sint anatema-

tizati, dintre preoti Arie, dintre diaconi Ahille, Euzir, Althalie, Luciu,

Sarmatie, Iuliu, Menas, un alt Arie si Helladie.
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Unele asemanatoare cu acestea am trimis si lui Filogone, intiistatato-

rul orasului Antiohia, si lui Eustathie, care atunci era in fruntea Bise-

ricii din Bereea, si altor aparatori ai inva^aturii apostolice. Dar nici Arie

nu rabda sa se potoleasca ; si el a scris celor care sint de acord cu el. Ca

prea Sfinfttul Alexandru nu a scris nimic neadevarat impotriva lui,

Arie insusi a afirmat (acestea) in scrisorile sale trimise lui Eusebiu din

Nicomidia. Nu voi uita sa adaug §i scrisoarea aceasta, ca sa pot sa-i fac

cunoscuti celor nestiutori pe cei care impartasesc impietatea lui (Teo-

doret, I, 4).

CAPITOL.UL XV

SCRISOAREA LUI ARIE CATRE EUSEBIE

Celui foarte drag Domnului, Omului lui Dumnezeu, credinciosului,

drept-credinciosului Eusebie, Arie, care sufera pe nedrept persecufta din

partea papei Alexandru pentru toate, pentru biruin^a adevarului, pe

care si tu il aperi, ii trimite sanatate intru Domnul.

Venind tatal meu, Amonie, in Nicomidia am socotit nimerit sa te

salut prin el, stiind ca recuno^ti ca are dragoste si afectiune pentru

frafti intru Domnul. Episcopul Alexandru ne tulbura cumplit si ne

persecute §i indirjeste impotriva noastra toate sufletele binevoitoare, in

asa masura incilt ne-a dat afara si din oras, ca pe niste oameni fara

Dumnezeu : fiindca nu sintem de acord cu el, care afirma public ca

vesnic e Dumnezeu si vesnic e §i Fiul ; cum este Tatal este si Fiul ; ca

Fiul coexista in Dumnezeu nenascut ; ca este nascut dintotdeauna ; ca

S-a nascut din eel nenascut ; ca Dumnezeu-Tatal nu i-a precedat cu

nici un gind, cu nici un atom ; ca Fiul este dintotdeauna din Insusi

Tatal. Si fiindca Eusebie, fratele tau din Cezareea, si Teodot si Paulin

si Atanasie si Grigorie si Aetie §i to^i cei din Orient spun ca Tatal a

existat inainte de Fiul fara inceput, au fost anatematiza^i, in afara doar

de Filogon si Hellanie si Macarie, oameni eretici, neinva^ati ; dintre

acestia, unii zic ca Fiul a emanat, al^ii ca e chip, al^ii ca e impreuna

nenascut. Nu putem sa auzim aceste impietati chiar daca ereticii ne

ameninp cu ucideri fara numar.

Noi insa, fiindca spunem si stim §i propovaduim si vom propovadui

ca Fiul nu este nenascut si nici parte din Nenascut, in nici un fel, si

nici in alia privin^a ; dar fiindca dupa voin^a si sfat a existat inaintea

vremilor si inainte de toft vecii Dumnezeu desavirsit, Unul-Nascut,

Care se poate schimba, si inainte de a se naste, sau de a fi creat, sau

harazit, sau produs, nu exista, caci nu era nenascut, induram persecutii
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pentru ca am spus ca Fiul are inceput, cS Dumnezeu insa este fara

inceput §i pentru ca am spus ca este din ceea ce nu exista. Dar noi am
spus asa intrucit nu este o parte din Dumnezeu si nici din altceva ; de

aceea induram persecutii. De altfel tu stii. lft doresc sanatate intru

Domnul, amintindu-ft de necazurile noastre, adevarate Collucianist

Eusebie, adica evlavios.

Eusebie era deci episcopul Cezareii, Theodot era in Laodiceea ; Pau-

lin, in Tir ; Atanasie, in Anazarbos §i Grigorie, in Berit iar Aetie in

Lida. Lida insa este cea care se numeste acum Diospolis. Arie se lauda

ca este de acord cu acestia. Iar vrajmasi ii numeau pe Filogonie, intii-

statator al orasului Antiohia, pe Hellanic din Tripolis si pe Macarie din

Ierusalim, inventind calomnii impotriva lor : ca predicau ca Fiul este

vesnic si mai inainte de toft vecii si egal cu Tatal in slava si de aceeasi

fiin^a. Dupa ce Eusebie isi atribuise aceasta scrisoare si a varsat singur

veninul impietafti sale, a scris in felul acesta lui Paulin, episoopul din

Tir (Teodoret, I, 5).

CAPITOLUL XVI

SCRISOAREA LUI EUSEBIE
CATRE PAULIN, EPISCOP IN TIR

Eusebie, StSpinului meu in Domnul, sanatate.

Nici osirdia stapinului meu Eusebie 78bis intru adevarul cuvintului nu

a fost trecuta sub tacere, ci a ajuns pina la aceasta problema, stapine.

Si, cum era firesc, ne-am bucurat pentru stapinul meu Eusebiu
;
pentru

tine insa ne intristam, considerind ca tacerea unui barbat atit de in-

semnat este o totala acceptare. De aceea te rog pe tine, care §tii ca e

lipsit de cuviinta ca un barbat in^elept sa stie unele lucruri si sa taca

asupra adevarului, ca indemnat de considerente nemateriale sa incepi

sa scrii despre lucruri de felul acesta. Deoarece §i pentru tine este de

folos si pentru cei care te aud, §i mai ales cit timp vei vrea sa scrii,

ca urmare, toate cele ale Scripturii §.i cele ramase din cuvintul ei si

din vointa ei. Pentru ca n-am auzit vreodata de doi nenascuft si nici

de unul imparflit in doi. Si nici nu am inva^at §i nu am crezut ca a

patimit ceva cu trupul, Stapine al meu ; ci Unul singur nenascut dar

Unul singur din Acela adevarat vorbind in general, §i nu facut din

fiinla Lui si, fara sa fie de fel partas cu natura nenascuta sau fiiind

din fiinla Lui, ci facut desavirsit, altceva prin natura si putere, cit tine

de asemanarea intru totul, de dragostea si de puterea Facatorului, fa-

cut bine-in^eles intr-un chip de nespus.

78 bis. Este vorba despre Eusebie de Nicomidia.
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Acest lucru il consideram si-1 credem greu de cuprins nu numai

cu mintea omeneasca, dar chiar cu cea mai presus de toti oamenii. Si

aoestea le spunem nu consitrinsi de ratiunea noastra, ci inva^ind din

Sfinta Scriptura ca a fost creat si zidit si nascut din fun^a, §i de o

natura care nu se schimba si de negrait, asemanator Facatorului, asa

cum Insusi Domnul spune : «Domnul M-a zidit la inceputul lucrarilor

Lui, inainte de lucrarile Lui cele mai de demult. Eu am fost din veac

mtemeiat, inainte de a se ji facut pamintul» (Pilde, 8, 22). Daca insa

era din El, adica de la El, ca o parte a Lui sau din miscarea naturii,

nu se poate spune nicidecum ca a fost creat sau zidit. Si tu stii acest

lucru, stapine adevarat, ca ceea ce a existat din (eel) nenascut, creat

de unul, sau de celalalt, sau zidit, nu era de la inceput ; a spune ca el

e nenascut, infatiseaza o aratare, ca si cum ar fi nascut din fiin^a Ta-

talui si ar fi de natura egal cu El. Ci stim ca Scriptura spune nu numai

despre El ca a fost nascut, ci si despre al^ii cu totul neasemanatori Lui

ca natura intru totul. Caci despre oameni spune : «Am nascut feciori $i

i-am crescut ; dar ei s-au rdzvrdtit impotriva Mea» (Isaia 1, 2); si ia-

rasi : «Pe Dumnezeu, Care te-a nascut, L-ai uitat» (Deut. 23, 18). Si un
altu] spune : «Cine a creat picaturile de roua» (Iov 38, 8) ; spunind nu
ca natura este din natura, ci fiecare (faptura) din voin^a Lui. Caci nu
sint din aceeasi fiinta, ci toate facute dupa voia Lui, asa cum au fost

facute. El este intr-adevar Dumnezeu ; insa acestea asemanatoare Lui,

care vor fi facute la fel ca si Cuvintul, sint facute prin activitate spon-

tana. Si toate au fost facute de Dumnezeu prin El, insa toate de la

Dumnezeu. Cunoscind acestea si explicindu-le dupa harul divin care

ti-a fost dat, grabeste-te sa scrii stapinului meu, Alexandru. Caci sint

incredin^at ca daca ii vei scrie, se va converti. Saluta pe toti cei care

sint intru Domnul. Harul lui Dumnezeu sa te tina sanatos si sa ridici

cuvint pentru noi, stapine (Teodoret, I, 6).

CAPITOLUL XVII

DESPRE PUTEREA LUI EUSEBIE DIN NICOMIDIA

Asemenea lucruri scriau acestia unul catre altul, inarmindu-se la

lupta impotriva adevarului. Si raul devenea mai rau prin violen^a in-

dirjirii acelor care erau de acord cu aceste scrisori. Cei care erau de

aceeasi parere cu Alexandru semnau chiar in tomosul lui. Altii faceau

cele contrare. Din partea adversa se misca mai cu osebire Eusebie din

Nicomidia, fiindca Alexandru, in scrisoarea sa, facuse o mentiune gra-

va referitoare la el. In vremea aceea Eusebie avea foarte mare putere :

el stapinea Nicomidia. Caci acolo, eu foarte pu^in timp inainte, Diocletian
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si cu cei din jurul sau stabilisers resedinta imperials. De aceea multi

episcopi ascultau pe Eusebie. Si el scria adesea lui Alexandru pentru

ca, renuntind la problema care stirnea dezbinare, sa-1 sprijine pe Arie

si pe cei care erau de o parere cu el ; iar in oras spunea unor episcopi sa

nu dea ascultare ceior scrise de Alexandru.

De aceea totul era in mare tulburare. Caci se parea ca nu numai
cei intiistatatori ai Bisericii se certau intre ei folosind diferite rationa-

mente, dar si poporul era impartit. Caci unii erau de parerea unora,

iar altii, de parerea celorlalti. Si la atita tulburare, s-a adaugat un
motiv care .si in public si chiar in teatre a dus la pierderea increderii

in crestinism. Acestia, stabiliti chiar in Alexandria, ca si cum ar fi

devenit biruitori in urma persecutiilor anterioare, se inarmau mai tare

si trimiteau solii la episcopii din provincii ; iar cei din tabara adversa

impartaseau razvratirea asemanatoare a acelora (Socrate, I, 3).

CAPITOLUL, XVIII

DESPRE MELETIENI
SI IN CE FEL S-AU INDEPARTAT DE BISERICA

SI, FIINDCA ALEXANDRU NU VOIA SA-L SPRIJINE PE ARIE,
TINEAU INTRUNIRI PENTRU ARIE IN DIVERSE LOCURI

Meletienii se amesteoau asadar cu sustinatorii lui Arie (An. 315),

iar intre timp se indepartasera de Biserica. Sub Petru, episcopul ora-

sului Alexandria, care a suferit martiriul in timpul imparatului Dio-

cletian, Meletie a fost facut episcop al unui singur oras din Egipt,

pentru multe alte motive, dar mai ales fiindca in timpul persecutiei,

negindu-si credin^a, a adus sacrificii. Cei condamnat a avut multi a-

depti si a fost facut ereziarhul acelora din Egipt, care pina acum se

numesc, de la el, meletieni, fara sa aiba vreo satisfac^ie dupa dreptate,

de vreme ce au ramas separati de Biserica. El spunea ca a suferit o

nedreptate si adesea nu tinea seama de Petru si il contrazicea. Dar Pe-

tru, in timpul persecutiei, primind cununa martiriului, a murit. Iar

acela 1-a ponegrit pe Ahile, care a primit episcopatul dupa Petru ;
si

iarasi, impotriva lui Alexandru, care se stie ca a fosit numit dupa

Ahiie.

Intre acestea a intervenit chestiunea cu Arie, iar Meletie impreuna

cu ai sai il apara pe Arie, conspirind impreuna cu el impotriva episco-

pului. Toti cei carora li se parea gresita erezia lui Arie adoptau intot-

deauna parerea lui Alexandru, atit li se parea de dreapta hotarirea

impotriva celor care erau de parerea lui Arie. Scriau si cei care erau la
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Nicomidia in jurul lui Eusebie, si al^ii carora le placea parerea lui

Arie, pina sa se rezolve condamnarea de mai inainte, si sa fie readusi

condamnatii in sinul Bisericii, ca si cum nu ar fi rostit nimic rau.

Si asa, din diversele scrisori destinate episcopului Alexandru au

facut colectie ; din aceste scrisori, Arie, din acelea care erau, pentru

el, iar Alexandru, din cele impotriva lui. Si aici sta obirsia luptei intre

eretici, care acum se raspindesc peste tot, adica ai lui Arie, ai lui

Eunomie si aceia care isi trag numele de la Macedonie. Caci fiecare

dintre acestia a folosit srrisorile lor ca marturii in apararea ereziei

sale (Socrate, I, 3).

Cei care erau in jurul lui Eusebie implorindu-1 adesea pe Alexan-

dru nu 1-au induplecat si, ca si cum suportau nedreptatea, unelteau si

au devenit mai aprigi in a da putere invataturii lui Arie ; adunind un
consiliu in Bitinia, au scris tuturor episcopilor, ca sa §i-i asocieze pe

credinciosii lui Arie si sa faca asa ca si Alexandru sa li se asocieze.

Cind stradania lor s-a dovedit zadarnica, deoarece Alexandru nu a fost

de acord, Arie a fost insarcinat cu o solie la Paulin, episcopul din Tir,

si la Eusebie din Pamfilia, episcopul Cezareii din Palestina, si la Patrofil

din Scythopolis, cerind impreuna cu ai lor sa porunceasca sa oficieze,

impreuna cu poporul care era cu el, celebrarea Tainelor Bisericii, asa

cum avusese el inainte slujirea de preot. Spuneau ca in Alexandria

este un obicei, asa ca si acum, ca existind un singur episcop deasupra

tuturor, preojii sa de^ina bisericile fiecare separat, iar poporul sa cele-

breze cu solemnitate adunarile in ele. Atunci aceia, impreuna cu al^i

episcopi intruniti in Palestina, au dat un asemenea decret privitor la

cererea lui Arie : porunceau sa se ^ina adunarile ca si mai inainte ; ca

sint totusi supusi pontifului Alexandru si sa se roage intotdeauna sa

aiba parte de pacea lui si de comuniune. Si cum in Egipt, tinindu-se

multe sinoade, s-au inmul^it ereziile, in asa masura incit au ajuns pina

la resedinta imparatului, foarte mihnit era imparatul Cons*tantin, prin

aceea ca o credinta, incepind de curind sa se extinda, a indepartat pe

multi de crestinism prin dezbinarea invataturii. §i de aceea ii invinuia

pe Arie si pe Alexandru si le declara in scris ca, de vreme ce nu se

putea evita aceasta problema, sa o puna deschis si cu mai multa indir-

jire in discu^ie si sa dea curs celor care la inceput nici nu erau de do-

rit, nici de gindit, sau gindite mai degraba a fi tinute sub tacere, pe

buna dreptate, de vreme ce nu se putusera despar^i unul de altul, fiind

totusi intr-o alta parte a dogmei in dezacord. Acestea le-a scris si lui

Alexandru si lui Arie, cind invinuindu-i, cind sfatuindu-i ; nu este ca-

zul sa redau aici aceasta parte din scrisoare. Caci intreaga scrisoare

se afla in car^ile lui Eusebie, in Viata lui Constantin (Sozomen, I, 14).
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CAPITOLUL XIX

SCRISOAREA 1MPARATULUI CONSTANTIN
CATRE ALEXANDRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI, SI CATRE ARIE,

PRIN CARE II 1NDEAMNA
SA REVINA LA PACE

Constantin eel Mare, Biruitorul si Evlaviosul, lui Alexandru si

lui Arie.

Am aflat ca inceputul problemei de fa^S a avut loc atunci cind tu,

Alexandre, te informal de la preoji ce gindea fiecare din ei despre un
anume loc prevazut in lege, dar mai mult pentru o parte a unei pro-

bleme desarte. Iar tu, Arie, ceea ce nici la inceput n-ar fi trebuit sa

gindesti era mai potrivit sa fi incredin^at tacerii ; ceea ce ai gindit, ai

expus imediat cu nechibzuinta, de unde, iscindu-se dezbinare intre voi,

nu se mai tinea seama de Taine. Iar un popor sfint e impartit in doua,

intrind discordia intr-un trup comun. De aceea fiecare dintre voi sa

arate buna-vointa celuilalt, de la egal la egal, si astfel ca cei ce slujesc

impreuna, fiecare sa-1 asculte pe celalalt care il sfatuieste de bine. Nici

nu este demn sa ceri acest lucru, si nici sa raspunzi la asemenea lucruri

celor care intreaba. Caci probleme de acest fel, care se ridica nu din

necesitatea vreunei legi, cer o pierdere de timp. Si chiar daca s-ar

datora vreunui exercitiu natural, totusi trebuie sa le pastram inchise

in gind si nu sa le aducem imediat in discu^ii publice §i nici sa le in-

credintam urechilor tuturor fara sa chibzuim. Caci oare cit este de

capabil fiecare dintre oameni, ca sa poata ori sa examineze fara gre§,

ori sa interpreteze dupa cuviin^a greutatea atit de mare a unor lucruri

de o asemenea importan^a si foarte delicate ? Sau daca cineva poate, cu

greu totusi, sa faca acest lucru, pe cit de mul^i din popor ii va con-

vinge ? Sau cine va sus^ine subtilita^ile unor probleme atit de impor-

tante, fara primejdia de a gresi ? Deci trebuie sa ne ferim de vorbaria

de acest fel, ca nu cumva, din neputinta naturii noastre si fiind prea

putin explicit ceea ce se expune, mintea celor care inva^a ascultind

nefiind in stare sa ajunga sa perceapa fara gres. problema, poporul sa

fie divizat intre necesitatea de a huli §i cea de a face schisma. De

aceea, si intrebarile imprudente si raspunsurile neatente sa acorde de

ambele par^i egala ingaduin^a. Caci nu s-a intent la voi prilejul de

lupta pentru o datorie suprema a legii si nici nu a fost introdusa vreo

noua erezie pentru credin^a in Dumnezeu, ci aveti una §i aceeasi opi-

nie, dupa cum aveti un singur semn al comuniunii. Pentru niste mo-

tive de vrajba intre unii si al^ii, neinsemnate si prea lipsite de im-
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portanta, nu se cade, si nu se poate crede nicicum ca este ingaduit ca

voi sa dezbinati atita popor al lui Dumnezeu, popor pe care se cuvine

sa-1 ocirmuiti cu intelepciunea si cu rugaciunile voastre.

Dar eu vreau sa dau de gindit intelepciunii voastre cu un mic

exemplu : stiti ca insisi filosofii sint in acord unanim in privinta unei

singure teorii ; cind insa nu sint de acord in anumite puncte de vedere,

desi sint separati in virtutea disciplinei, totusi se inteleg intre ei in

unitatea intregului. Astfel stind lucrurile, e cu atit mai bine ca voi,

slujitorii lui Dumnezeu eel mare, sa fiti de acord intre voi, vointa

credintei !

Sa avem in vedere asadar cu mai multa ra^iune si sa eugetam cu

mai larga intelegere daca este drept ca pentru cuvinte neinsemnate si

desarte sa se iste neintelegerea fratilor cu fratii si cinstea sinodului sa

fie injosita de voi prin vrajba lipsita de evlavie, in timp ce intre voi

va certa^i pentru lucruri atit de marunte sj fara importan^a. Sint lu-

cruri josnice si mai degraba potrivite cu prostiile copiilor, decit vred-

nice de intelepciunea unor barbati sfinti si chibzuiti. Asadar sa ne re-

tragem de buna voie din fata ispitirilor diavolului. Dumnezeu eel mare,

Mintuitorul nostru al tuturor, a stralucit intr-o lumina comuna pentru

toti, prin a Carui providenta ingaduiti-mi sa due la desavir§ire aceasta

stradanie a mea, slujitorul lui Dumnezeu
;
pentru ca sa va pot chema

la adunarea sinodala prin cuvintarea mea catre poporul Lui, si slu-

jirea §i staruinta1 sfatulfui ; fiindca, asa com am spus, ave^i aceea§i

credinta, si o singura nein^elegere, dupa voi, aceea a ereziei, iar po-

runca legii in partile sale nazuieste catre telul unei singure vointe.

Deci acest lucru care a stirnit vrajba intre voi, de vreme ce nu

tine de puterea intregii legi, nu trebuie sa duca la vreo dezbinare si

razvratire intre voi. Spun acestea nu atit silindu-va in orice chip sa

cadeti de acord in privinta acestei probleme destul de vrednica de

cinste si de orice fel ar fi, caci si cinstirea sinodului poate fi pastrata

de voi nestirbita, si una si aceea§i comuniune pazita, chiar daca intre

voi se isca in particular o neintelegere a unuia fata de altul, pentru

un nimic, fiindca nu voim cu to^ii acelasi lucru in toate, si nici nu

avem cu to^ii aceeasi fire sau o aceeasi intelegere. O singura credinta

sa aveti in providenta divina, o singura cumpatare, o singura credinta

in Dumnezeu. Cele care s-au dezbatut intre unii §i altii pentru aceste

probleme neinsemnate, chiar daca nu pot fi intrunite intr-o singura

parere, trebuie sa ramina totusi in gind, pastrate in minte sj neexpri-

mate. Iar juramintul pentru dragostea comuna si credinta in adevar,

pentru slava lui Dumnezeu si respectul legii, trebuie sa ramina ne-

schimbate la voi.
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Intoarce^i-va deci la prietenie si intelegere intre voi ; redati intre-

gului popor imbraftsarea voastra. iar in ce va priveste, recunoa§teti-va

din nou unii pe altii, pentru a impaca sufletele voastre, prin care sa

impacati pe prietenii vostri. Caci prieteniile reinnodate in intelegere

dupa prilejuri de du§manie sint de cele mai multe ori mai placute.

Reda^i-mi dar linistea zilelor §i pacea noptilor, ca sa se pastreze bucu-

ria luminii curate si fericirea vie^ii acum linistite pentru mine ; alt-

minteri vom fi nevoiti sa ne jeluim, si sa fim mereu incarca^i de la-

crimi si via^a nu va fi de trait in pace.

E timpul ca popoarele lui Dumnezeu, adica impreuna slujitorii

mei, dezbina^i astfel pe nedrept de vrajba vatamatoare dintre voi, sa

se uneasca iarasi. Dar ca sa simtiti in acest fel imensitatea triste^ii

mele, ascultati. Venind de curind in orasul Nicomidia, ma grabeam sa

ma indrept repede spre Orient. Si cum tinta mea erati voi, si cum eram

deja cu voi, in parte am fost re^inut de vestitorul acestui lucru : sa nu
fiu silit sa vad cu ochii ceea ce socoteam cu neputinta ca sa ajunga la

urechea mea. De aceea, prin impacarea voastra, deschideti-mi caile

Orientului pe care mi le-aft inchis prin vrajba dintre voi ; si, credeti-

ma, ve^i vedea pe data bucuria si a voastra si a tuturor celorlalte nea-

muri, si veti rezolva, pentru libertatea si in^elegerea in comun a tutu-

ror, ac^iunea de multumire datorata lui Dumnezeu prin rostiri cuve-

nite. (Socrate, I, 4)
79

.

CAPITOLUL. XX

PENTRU CE CONSTANTIN A FACUT SA SE TINA
SINODUL LA NICEEA,

ATlT PENTRU PROBLEMA ARIANA,
ClT SI PENTRU PRECIZAREA SARBATORII PASTELUI

Se recunoaste ca a scris acestea lui Alexandru si lui Arie, cind

invinuindu-i, cind sfatuindu-i. Dar suporta cu greu cind auzea ca unii

se ridicau impotriva tuturor in privin^a stabilirii sarbatorii Pastelui.

Caci atunci in orasele din Rasarit, cei care erau dezbinati din acest

motiv, fara sa fie separati intre ei in launtrul societatii, totusi sarba-

toreau Duminica dupa obiceiul iudeilor si, cum e de obicei, intinau

stralucirea adunarii printr-o asemenea deosebire.

79. Scrisoarea se afla In intregime la Eusebie de Cezareea, Viafa lui Constan-
ts, 2, 63—72, trad, cit., in P.S.B., 14, p. 1:17—121.
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Pentru amindoua motivele se grabea deci imparatul sa facS pace

in sinul Bisericii. Socotind ca acest neajuns 1-ar putea refine inainte

de a ajunge la cei mai mul^i, a trimis un barbat din anturajul lui —
renumit pentru credin^a si totodatS via^a lui §i dovedit in privin^a in-

vataturii de credin^S, prin marturisirile de mai inainte — ca sa-i

impace pe egiptenii razvrattyi din cauza credinfci §i pe cei din R3sa-

rit, dezbinaft din cauza sarbatoririi Pastelui. Acesta era Osie, episcopul

orasului Cordoba. Deoarece, trecind peste orice speranfa disputa se si

amplifica si erezia avea mai multa putere decit impacarea nSdajduita,

s-a intors fara sa fi obflnut nimic acela care a fost trimisul Bisericii

pentru pace. Atunci acel prea-vestit sinod de la Niceea a stimulat zelul

imparatului ; si a poruncit ca episcopii si cei care erau cu ei sa vina

la sinod cu asinii publici, cu magari, si cu cai iu$i (Sozomen, I, 15).



CARTEA A II-A

CAPITOLUL I

DESPRE INTIISTAtATORII BISERICILOR,
CARE AU LUAT PARTE LA SINODUL DE LA NICEEA

Discutau a§adar in Sinodul de la Niceea, de pe scaunele aposto-

Uce, Macarie din Ierusalim, Eustatie care era mai marele Bisericii An-

tiohiei din Oros, si Alexandru din Alexandria, care este linga lacul

Maria. Insa episcopul roman Iuliu 80 a lipsit din cauza virstei inaintate;

in locul lui erau de fa£a Vitus si Vincentiu, preo^ii aceleiasi Biserici.

In afara de acestia insa au mai venit §i mul^i altii buni si foarte buni de

la diferite popoare. Unii foarte pregatift pentru a in^elege §i exprima

si inva^atura Car^ilor sfinte, precum si erudi^i in alte discipline, si

vesti^i pentru via^a §i virtutea lor. Dar §i barbaft, incercati in toate

cele, ale caror nume socot ca e de folos sa fie amintite (Sozornen, I, 16) 81
.

Astfel, semnele Domnului Iisus se vadeau in persoana celor care

erau imprejur, dupa Sfintul Apostol. Caci era Iacov din Antiohia Mig-

doniei, pe care sirienii si asirienii o numesc Nisibia, care a inviat pe

unii din mor^i, a vindecat pe al^ii si a dat dovada, prin alte nenumarate

minuni, ca este plin de har. Dar consider ca e de prisos sa enumar

iara^i in lucrarea aceasta, cele ce am expus mai pe larg intr-o istorie

a Domnului Cel mult iubit. Si Paul din Neocezareea, care este un castru

asezat linga malul Eufratului, si care a fost darimat din minia lui Lici-

niu ; caci acesta avusese amindoua miinile legate si arse ou fierul rosu

si de aceea nervii articula^iilor si-au pierdut mobilitatea, fiind usca^i

si mortifica^i. Altora li s-a scos ochiul drept, altora li s-a taiat urechea

dreapta. Unul dintre acestia era Pafnutie din Egipt. Si acolo parea ca

s-a adunat intr-un singur loc un popor de atleft §i martiri intru Hristos.

80. In timpul Sinodului Ecumenic de la Niceea din 305, la Roma pastorea
episcopul Silves'tru I (314—335) deja amintit. Episcopul Iulian a pSstorit intre

337—352.
81. In realitate, acest fragment a fost luat de Casiodor din Sozornen, I, 17 si

nu 1<5 cum este indicat in Migne. Pe parcursul lucrarii sint numeroase asemenea
nepotriviri pe care le corecteaza J. Bidez in editia publicata in colectia berlineza
Die griechischen christlichen Schriltsteller der ersten Jahrhunderte, vol. 50, Berlin
1960, editie pe care o reia si colectia «SouTces Chretiennesa 306, Paris, 1983.

6 — Casiodor
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Despre ei, si Eusebie al lui Pamfil spune acelasi lucru in cartea a

treia a Vie^ii lui Constantin (Teodoret, I, 7).

Asadar erau adunaft laolalta cei mai ilustri slujitori ai lui Dum-
nezeu, din toate Bisericile care erau raspindite in toata Europa, in Li-

bia, in Asia ; si o singura casa de rugaciune, largita parca de Dumne-
zeu, inchidea in ea pe toti intr-unul, pe sirieni §i pe cilieni, pe feni-

cieni si pe arabi, pe palestinieni, pe egipteni, tebani, libieni ; nu lip-

seau nici aceia care erau din Mesopotamia, ba a venit chiar si un epis-

cop persan. Nu au lipsit din adunarea lor nici sci^ii, iar Pontul, Asia,

Frigia si Pamfilia au trimis pe barba^ii cei mai pregati^i. Mai erau si

vraci, macedoneni, ahei §i epiro^i, si intre acestia, cei care locuiau

acolo. Din Spania insa era unul singur, vestitul Osie, si sedea linga

ceilal^i. Intiistatatorul Alexandru din cetatea de scaun lipsea din pri-

cina batrine^ii ; dar preo^ii prezenfl. ii tineau locul.

Astfel, numai imparatul Constantin, singurul din lume impodo-

bind pentru Hristos cununa, a inchinat Mintuitorului sau ceea ce i-a

fost descoperit de Dumnezeu despre biruin^a asupra vrajmasilor si a

dusmanilor ; ceea ce constituie imaginea unei mul^umiri aduse in chip

apostolic, dupa parerea mea. Atunci s-a implinit cuvintul acela : «Adu-

nati din toate neamurile care sint sub cer, barbati cucemici, printre care

erau parti si mezi si elamiti si cei care locuiesc in Mesopotamia si in

Iudeea si in Capadocia, in Pont si Asia, in Frigia si Pamfilia, in Egipt

si in partile Libiei cea de linga Cirene, si romani veniti din ajara, iudei

si prozeliti, cretani si arabi» (Fapte, 2, 5, 9, 10, 11). Totusi le lipsea

acel lucru pe care, asemenea acestora, to^i dintre slujitorii lui Dumne-
zeu il pastreaza cu staruin^a. In adunarea de fa$a erau o multime de

episcopi, in numar mai mare de trei sute, acestia fiind urma^i de preoti,

de diaconi si de acoluti, al caror numar nu putea fi socotit. Dintre

slujitorii lui Dumnezeu, unii se distingeau prin vorba inteleapta, al^ii

straluceau prin viata cumpatata si rabdare ; iar al^ii erau inzestra^i

doar pe jumatate cu virtutile acestora. Printre ei, unii erau cinstiti prin

longevitate, altii prin tinerete, distingindu-se prin taria sufletului cei

care venisera de curind in rangul acestei slujiri. Tuturor acestora, fara

indoiala, imparatul poruncise sa li se dea in fiecare zi hrana din bel-

sug. Despre cei care s-au adunat acolo a povestit Eusebie al lui Pamfil.

Dupa ce imparatul a sarbatorit victoria asupra lui Liciniu, a aler-

gat si el la Niceea. Intre episcopi, cei mai vesti^i erau Pafnutie din

Teba de sus si Spiridon din Cipru. Pentru ca am amintit de ei, voi

vorbi mai pe urma. (Socrate, I, 5).
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CAPITOLUL II

DESPRE MEMORIILE INFA^ISATE IMPARATULUI
SI ARSE LA PORUNCA LUI

SI DESPRE DEZBATERILE PRIVITOARE
LA INVATATURA LUI ARIE

Erau de fata deci, impreuna cu episcopii, barbati iscusiti in a

purta discutii, si care se straduiau sa fie de folos sinodului. Dar cum
se intimpla de obioei, mai mul^i dintre slujitori, ca §i cum s-ar fi

adunat ca sa discute despre probleme personale, au considerat ca a

venit momentul sa indrepte ceea ce ii supara pe ei ; si unii dintre aces-

tia poate greseau, infaftsind imparatului un memoriu in care expuneau

cele petrecute. Si cum aceasta se intimpla cu usurin^a in fiecare zi,

imparatul i-a sfatuit ca intr-o zi stabilita anume, fiecare sa faca cu-

noscut de ce s-a facut vinovat celalalt. Cind a venit ziua aceea, luind

memoriile care-i fusesera infa^isate, a spus : «Aceste invinuiri vor avea

timpul lor, adica ziua marii judecati, dar Judecator va fi Acela care ii

va judeca atunci pe to$i. Mie, ca om, nu-mi este ingaduit sa rinduiesc

un auditor pentru lucruri de felul acesta, cu sacerdoft acuzatori si acu-

za$i totodata, care nu s-a stabilit ca trebuie sa fie dovediji ca atare,

sau sa fie judecati de altii. Luind pilda de la rabdarea dumnezeiasca,

hai sa iertam unii altora greseala si sa renun^am la acuzatiile aduse

de unii altora. Si sa ne dam silin^a sa ne ocupam de cele ce tin de

credin^a, in care scop ne-am adunat aici».

Spunind imparatul acestea, a poruncit ca fiecare sa urmeze Scrip-

tura si sa arda memoriile, si a stabilit o zi in care sa vina sa rezolve

cele ramase nelamurite. Dar inainte de ziua stabilita, episcopii, adu-

nindu-se intre ei, 1-au chemat pe Arie si discuitau impreuna propune-

rile aduse de el. Si fiindca, asa cum se intimpla de obicei, subiectul

discutat i-a atras catre probleme diferite, unii erau de parere ca nu

trebuie adusa nici o schimbare vechii credinte traditionale, atunci cind

simplitatea obiceiurilor se transmitea fara o cercetare amanuntita ce-

lor care primeau taina credintei. Al^ii, insa, raspundeau ca nu trebuie

sa urmezi invataturile celor vechi fara sa le cercetezi. Cei mai multi

dintre episcopii care au venit la adunare si clericii care ii urmau, dis-

cutind cu pricepere, s-au facut cunoscuti folosind arta elocintei si au

fost facu^i cunoscuti si imparatului si celor care erau in jurul lui. Prin-

tre acestia era si Atanasie, pe atunci diacon, pina cind a fost episcop

impreuna cu Alexandru, din ale carui studii se parea ca prezenta cea
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mai mare parte. Si unii dintre filosofii greci au participat cu interven^ii

bine venite la aceste discu^ii : unii dindu-si silin^a sa cunoasca cum
este aceasta inva^atura, al^ii insa, ostili cre§tinilor, deoarece religia

grecilor incepea sa slabeasca, eonduceau taina inva^alturii (crestine)

catre afirma^ii contradictorii, astfel incit dadeau nastere la nemul^u-

miri impotriva lor, si se contraziceau intre ei §i eel mai adesea susti-

neau ceea ce corutraziceau mai inainte (Sozomen, I, 16).

CAPITOLUL. HI

DESPRE UN MARTURISITOR LAIC, SIMPLU,
iNTREClND PE UN BARBAT PRICEPUT IN A ARGUMENTA;

SI DESPRE UN BATRlN SIMPLU, UN FILOSOF,

CARE DEZVALUIE INVATATURA CRESTINA

In vreme ce majoritatea participanftlor erau aprin§i de placerea

discutiei, unul dintre marturisitorii laici, avind o inteligen^a nativa,

i-a infruntat pe cei pricepu^i in argumente, zicind : Asculta^i dara !

Hristos §i apostolii nu ne-au transmis mestesugul de a argumenta §i

minciuna desarta a vorbelor, ci §tiim;a curata care trebuie pastrata cu

evlavie si fapte bune. Cei de fa^a au fost surprinsj. de acestea spuse de un

tinar, cu suflet de batrin, si au fost de acord cu cele spuse. Iar cei

pricepufi in a argumenta au incetat sa se mai bucure ca pina atunci,

auzind ra^iunea simpla a adevarului (Socrate, I, 5).

Se mai spune sj altceva : in vreme ce unul dintre ei era laudat

pentru maretjia vorbirii lui §i ii insulta pe slujitori, un batrin simplu

si cinstit §i foarte bine vazut printre marturisitori nu a ingaduit infu-

murarea aceluia, ci 1-a infruntat cu vorba. Acest lucru a stirnit risul

printre cei lipsi^i de cuviin^a s,i printre cei care il §tiau un simplu mar-

turisitor, dar a trezit teama printre cei mai cu experien^a virstei, care

trebuiau sa tina seama ca nu cumva un barbat me§ter in vorbe sa

stirneasca risul. Totusi erau unii care il lasau sa afirme ce vrea, caci

tare se temeau sa se impotriveasca unuia ca el. «In numele lui Iisus

Hristos, spuse, asculta, filosofule, invajatura despre adevar : Unul sin-

gur este Dumnezeu in cer si pe pamint, Creatorul tuturor celor vazute

si nevazute, Care a facut toate acestea cu puterea Cuvintului Sau, si

Duhul a intarit prin sfintenia Sa. Acest Cuvint deci, pe Care noi II

numim Fiul lui Dumnezeu, avind mila de oameni, i^a liberat de gre-

seala $i de religia pagina, a suferit sa Se nasca dintr-o femeie §i sa

moara pentru ei, §i sa vina din nou pentru a judeca via^a fiecaruia.

Credem, fara sa cercetam, ca asa s-au petrecut acestea. Deci nu te mai
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trudi in zadar incercind sa rastorni ceea ce am inva^at cu evlavie. Nu
mai cerceta in ce fel au putut sa se intimple sau sa nu se intimple

acestea. Dar daca crezi ceea ce te sfatuiesc eu, raspunde la acestea».

Iar filosoful, incremenit de uimire, a spus : «Cred». Atunci, aducind

multumiri pentru biruin^a, indemna la cele pe care eel mai batrin le-a

prezentat si impreuna cu care mai inainte urmareau acelasi lucru, ii

indemna sa fie cu to^ii alaturi de el, jurind ca el nu s-a schimbat pe

neasteptate ci a fost poftit de indata la crestinism de o putere de ne-

grait (Sozomen, 1, 17).

CAPITOLUL. IV

PRIN CE FEL DE LUPTA ALEXANDRU,
EPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI,

L-A FACUT SA TACA PE FILOSOFUL PAGlNILOR

Se istoriseste insa — in preajma acestei minuni — despre un fapt

al lui Alexandru, episcopul orasului Constantinopol. Sosind la Bizant

imparatul Constantin, unii filosofi, venind la el, se plingeau ca acela

nu L-ar cinsti pe Dumnezeu precum se euvine, si ar practica unele

schimbari in cele sfinte, prin introducerea unui nou cult in republics,

in afara de acela care a fost respectat de strabuni si a fost pe placul

conducatorilor greci si romani pe care i-au avut de-a lungul veacurilor ;

si mai voiau sa discute cu episcopul Alexandru despre invatatura. Dar
el nu avea experienta in acest fel de a purta discutii, caci dadea mar-

turie prin modul de viata. Caci a fost un om mare si demn de admiratie

in relatiile de via^a.

Dupa ce, la indemnul imparatului, a primit sa poarte discutia, si

s-au adunat filosofii, care voiau sa vorbeasca toti ca sa se aleaga unul

dintre ei, parintele nostru de sfinta amintire, Alexandru, a cerut ca to^i

ceilal^i, oricine ar fi, sa pastreze tacere ; si i-a indemnat sa asculte doar

cele ce vor fi spuse si de unii si de al^ii. Unul dintre ei asumindu-si

in intregime sarcina discu^iei, sfintul Alexandru a spus acestui filosof :

«In numele lui Iisus Hristos, i^i poruncesc intii de toate sa nu vorbesti».

Si odata cu acest cuvint, a trebuit sa curme interven^ia. Caci acel om
cind a auzit acel cuvint, a fost constrins sa inchida gura. Nu crezi ca

a fost drept sa se ia in considerare daca nu e socotita mai mare minu-
nea aceasta, ca un om, si inca filosof, sa piarda atit de lesne menirea

de a vorbi, decit (faptul ca) piatra este tinuta departe de mina prin

puterea cuvintului, cum spun unii ca a facut Iulian din Caldeea ? Si

totusi acestea s-au petrecut asa cum au fost relatate. (Sozomen, I, 17).
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CAFITOLUL V

DESPRE CEA DINTII ADUNARE A EPISCOPILOR
In palatul din NICEEA

SI DESPRE RENEGAREA LUI ARIE

Intre timp, preotii care tot veneau il impingeau pe Arie spre mij-

loc si puneau la cale o studiere amanuntita a propunerilor lui. Dar se

temeau sa se pronun^e cu nesabuinta pentru oricare din parti. Aceas-

ta adunare sfinta si venerabila nu parea straina de amestecul adversa-

rilor. Caci erau printre ei unii, putini, dar vicleni, si care se prefaceau

ca vorbesc pe scurt, ascunzindu-si viclenia, si nu aparau fatis blasfe-

mia lui Arie. Cind s-au adunat cu totii, imparatul a pregatit sala cea

mare in palatul regal, avind grija sa fie puse acolo scaune si band
destule pentru toft cei din ordinul clerical

;
pregatind astfel cinstirea

care li se cuvenea, i-a poftit sa intre si sa ftna sfatul (sinodul) despre

cele ce erau actuale. El insa, imparatul, a intrat eel din urma, impreu-

na cu puftni, avind o maretie demna de lauda, o infaftsare minunata,

purtind pe chip demnitatea §i mai minunata a modestiei. S-a a§ezat

in mijlocul lor pe un scaun mai mic decit al altora, cerind in primul

rind sa-i fie ingaduit acest lucru prin vointa episcopilor. Atunci a luat

loc odata cu el acea adunare prea sfinta. Intii a fost ales prin sorft

intiistatator marea Eustatie din Antiohia ; caci Filogen despre care

am pomenit nu de mult, trecuse intr-o via^a mai buna ; iar pe acest

barbat minunat episcopii si preofti si tot poporul de crestini, printr-o

hotarire comuna, 1-au silit, chiar impotriva vointei lui, sa vina la con-

ducerea acelei Biserici. A§a ca acesta a impodobit fruntea imparatului

cu l'lori de lauda si, cu sirgul pe care-1 avea pentru cele sfinte, a pro-

nun^at binecuvintari. Dupa el, Eusebie care este numit al lui Pamfil.

Celor care erau de fata prea-vestitul Imparat le-a adresat indemnuri

de unire §i armonie, reamintindu-le cruzimea tiranilor §i pacea plina

de cinstire care a fost instaurata sub domnia sa prin vointa divina. In

acelasi timp si intrucit parea un lucru rau si foarte crud ca, odata ni-

micift dusmanii §i fara ca cineva sa se incumete a se impotrivi, preotii

sa se insulte intre ei si sa se faca de rusfine si sa dea prilej de ris si

de ocara persoanelor lipsite de credin^a si fara Dumnezeu, (era cazul

ca) atunci cind a pornit discutia despre lucrurile sfinte, sa se tlna sea-

ma de inva|;atura Sfintului Duh in scrierile sfinte. Caci exista carti ale

Evangheliei, spune el, si ale apostolilor si scrieri ale vechilor prooroci,

care ne inva^a ceea ce cunoastem despre legea sfinta. Inlaturind dar

lupta pentru vorbele inspirate de vointa divina, sa socotim cu mintea
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care este rezolvarea problemei. Acestea si altele asemenea acestora le

arata preotilor ca unor paring, precum un fiu iubitor de tata, stradu-

indu-se sa inlature discordant inva^aturilor apostolice *. Cea mai mare
parte a sinodului se supunea celor spuse si imbratisau cu drag unii si

ceilal^i unanimitatea si cura^ia invataturilor. Ci$va insa, despre care am
mai pomenit, si, inaintea tuturor, Minofante din Efes §i Scythopolit

Patrophil, episcopul Teogonie Niceanul s§i Narcis din Neronia, care este

dupa Cilicia, care acum se numeste Irenopol, si, impreuna cu acestia,

Teonas Marmariceanul isi Secund din Egiptul lui Ptolemeu, impotrivin-

du-se invataturilor apostolice, il aparau pe Arie : scriind o marturisire

de credin^a, au dat-o adunarii in comun. Aceasta, dupa ce a fost citita

de toti, a fost rupta pe loc si a fost declarata falsa si de rea-credinta.

Iscindu-se rumoare §i agitate generala impotriva lor si fiindca to^i

invinuiau de tradare adusa de aceia credin^ei, cei care s-au temut s-au

ridicat si 1-au renegat pe Arie, cu excep^ia lui Secund si Teonas 82
. Dupa

ce dar acela a fost nimicit ca un necredincios si au fost cu tofti de

acord in credin^a si slavirea care dainuie pina azi in Biserica, fiind inta-

rit prin semnaturile tuturor, sinodul s-a incheiat. Cu viclenie totusi si

lipsa de lealitate barbatii numiti mai sus au consimftt in limitele cre-

din^ei — cum stau marturie atit cele uneltite dupa aceea de ei impo-

triva celor care au luptat pentru credinta, cit §i cele ce sint cunoscute

prin chiar scrierile lor (Teodoret, I, 7).

CAPITOLUL. VI

RAPORTUL EPISCOPULUI EUSTATIU AL ANTIOHIEI
DESPRE SINODUL DE LA NICEEA

Asadar Eustatie, episcopul Antiohiei, despre care am pomenit la

inceput, a relatat acestea despre ei, aratind ceea ce s-a facut si dove-

dind hula lor, cind explica chiar acele cuvinte proverbiale : «Domnul

m-a zidit la inceputul editor Lui, in lucrarea Lui...» (Pilde, 8, 22). Con-

tinui dar chiar de aici, cu cele ce s-au petrecut. Deoarece, din pricina

* Ed. Niv. et Frob. concordanta sinoadelor.

82. La Sinodul I Ecumenic a luat parte $i Arie impreuna cu un grup de epis-

copi care Imparta$eau conceptia lui, intre care, Secund al Ptolemaidei (Egipt), Teo-
nas al Marmaricii $i Eusebie al Nicomidei. Arie impreuna cu Secund si Teonas
nu au semnat actele sinodale, respinglnd categoric termenul omousios si au fost

exilati in Iliric. Dupa trei luni au fost exilati si Eusebie al Nicomidiei cu Teogonie
de Niceea, pentru ca n-au recunoscut si semnat anatema pronuntata impotriva lui

Arie, desi ei semnasera Simbolul de credinta niceean (Pr. Prof. I. Ramureanu, cap.
Sinoadele ecumenice, in Istoiia Bisericeascd Universal, vol. I, ed. Ill-a, Bucu-
resti, 1987, p. 318—319.
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acestui sinod, a venit in orasul Niceea o mare multime §i se puneau

intrebari despre felul eredin^ei, Eusebie, cu vadita neobrazare, a infa-

ti?at scrierea blasfematoare care, citita in fat;a tuturor, intr-o clipa a

pricinuit intre cei de fata un mare dezastru din cauza discordiei ; dar

in acelasi timp a pregatit pentru autorul ei o infringere fara ie§ire. Dupa

ce opera a fost luata, scrierea nedreptatii fiind rupta in vazul tuturor,

unii exponent ai pacii au re^inut din tratat numele lui Eusebie, facand

cu to^ii plingere indrepta^ita. Insa adep^ii lui Arie, temindu-se sa nu

fie exclusi dintr-un atit de mare sinod intrunit acolo, in cele din urma
au anatematizat invaptura interzisa a lui Arie, adaugind de comun

acord scrisori si consemnind cu mina lor, si la fel cu ceilatyi din intregul

sinod, recunoscind ca aveau cunostinta de aceasta. Cum insa i-au in-

trecut pe intiistatatori in meste^ugiri si agerime, ca sa spun a§a, aceia

care trebuiau mai mult sa faca peniten^a au inceput atunci, mai intii

pe ascuns, dupa aceea pe fa^a, sa expuna parerile reprobate, intinzind

adesea capcane acelora de care se parea ca se lasa convinsi, si vrind

sa arunce samin^a dihoniei. $i atunci, tematori §i evitind pe sustina-

torii unui sinod atit de important, incercau pe ascuns sa combata pe

sus^inatorii credin^ei. Dar nu credem ca oameni fara Dumnezeu pot

birui legea sfinta care trebuie venerata si inva^atura Evangheliei. Caci

chiar daca prind destula putere, in urma sint infrin$i strasnic, dupa

cum spune glasul proorocului Isaia. A?a deci a fost cu marele Eustatie.

(Teodoret, I, 8).

CAP1TOLUL VH

RAPORTUL LUI ATANASIE IN FATA AFRICANILOR

Dar rivalul acestuia si stilpul apararii adevarului, Atanasie, suc-

cesorul vestitului intiistatator Alexandru, cind a scris celor din Africa

a adaugat si acestea : Episcopii care s-au adunat s-au caznit sa nimi-

ceasca vorbele lipsite de pietate, nascocite de arieni, precum ca Fiul

este faptura si creatura, cum spuneau ei, din nefiin^a ; si, a fost cindva

cind nu a fost
; §i ca este de o natura care se schimba. Au pus cuvin-

tele cunoscute din Scripturi : ca este de la natura Fiul Unul Nascut

din Dumnezeu, Cuvintul, Puterea, In^elepciunea singura a lui Dumne-

zeu, Dumnezeu adevarat, cum spune loan ; si a§a cum a scris Pavel,

«stralucirea slavei si chipul fiintei» (Evrei, 1, 3), aratind ca este Fiul

Tatalui. Insa cei care erau in jural lui Eusebie indemnati de propria lor

nebunie vorbeau intre ei §i spuneau : sa fim de acord, caci si noi sinitem

din Dumnezeu. Un singur Dumnezeu, de la Care sint toate
; §i «cele
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vechi au trecut, iata toate s-au jacut noi de la Dumnezeu» (II Cor. 5,

1 7). Se gindeau insa si la cele scrise in Pastorul : intii de toate sa crezi

ca este un singur Dumnezeu, Care a creat toate si le-a desavirsit si a

hotarit ca sa fie din nefiinta. Dar ceilalti episcopi, vazind rautatea lor

si viclesugul cumplit al necredintei, au spus mai deschis si, ca sa zic

asa, mai insistent, ca este din Dumnezeu, adica au scris cu totii ca Fiul este

de o fiin^a cu Tatal ; ca fapturile, fiindca nu pot sa fie prin ele insele,

ci au o origine a existen^ei, se spune ca sint de la Dumnezeu. Fiul insa

este singurul care este socotit chiar de o fiinta cu Tatal. Caci aceasta

este caracteristic Celui Unuia-Nascut si Cuvintului adevarat al Tata-

lui. Si asa s-a ivit prilejul ca sa se spuna ca este de o fiin^a cu Tatal.

Dupa aceea, unii episcopi care pretindeau ca sint pu^ini, dintre cei care

erau socotiti arieni daca spun ca Fiul nu este creatura, ci numai Puterea

si In^elepciunea Tatalui, §i Chipul etern si asemenea in toate Domnu-
lui, si cu adevarat Dumnezeu, au fost surprin§i cei din jurul lui Euse-

bie ca isj faceau semne intre ei, caci §i acestea se intimpla chiar §i la

noi ; caci §i noi, spun acestia, sintem socotiti chipul §i slava Domnului.

Despre noi se §i spune si s-a mai spus ; intotdeauna noi pentru ca

traim, constituim si multe puteri. Desigur, orice putere a pornit din

tara Egiptului ; se spune ca si omida si lacusta sint puteri mari. Si

iarasi : «Domnul puterilor, cu noi» (Ps., 45, 8). Dar chiar si noi sintem

asemenea lui Dumnezeu. Si nu avem acestea numai pentru ca ne-a

numit si frati. Daca insa spun ei ca si Fiul este adevarat Dumnezeu, sa

nu ne intristam. Caci este un fapt adevarat. Aceasta este gindirea stri-

cata a arienilor.

Dar chiar episcopii aceia care au vazut viclesugul lor, au adunat

din Scripturi stralucirea, si izvorul si caracteristicile si imaginea care

tin de fiinfa. Si aceasta : «Intru lumina Ta vom vedea lumina» (Ps. 35,

9) ; si : *Eu si Total Meu una sintem» (loan, 10, 30). Si au scris mai lim-

pede si pe scurt ca Fiul este de o fiin^a cu Tatal. Toate cele proorocite

au acest in^eles. Caci murmurul lor, ca si oum aceste cuvinte nu ar fi

fost rostite prin autoritatea Scripturilor, este dovedit chiar de catre

acestia a fi desertaciune. Caci chiar aceia care afirmau cu impietate —
si nu dupa cele scrise, intrucit nicaieri nu se gaseste deplin spus lu-

crul acesta.ca e din ceea ce nu este, §i ca a fost cindva cind nu a fost —
ii invinuiesc pe ceilalti. De aceea ei nu au fost condamnati din cauza

cuvintelor scrise, ci prin cele in^elese cu cuget curat. Caci chiar ei,

ca si cei care vorbesc despre gunoaie, au spus tocmai acestea despre

lume. Dar episcopii, fara sa descopere ei insisi cuvintele, ci avindu-le

de la Paring, au consemnat marturiile. Caci preo^ii vechi dinaintea lor

— vreo suta treizeci din Roma cea mare si din orasul nostru — i-au
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acuzat pe to^i cei care spun ca Fiul este faptura sau creatura §i ca nu
este de o fiinta cu Tatal. Si acest lucru il stia Eusebie, episcopul din

Cezareea, eel dintii aparator al sectei lui Arie
;
pina la urma insa a

subscris la sinodul de la Niceea. Le-a scris si ceta^enilor sai, confir-

mindu-le ca stie si alti episcopi invatati si celebri din vechime care au

subscris la dumnezeirea Tatalui sj a Fiului, folosind termenul de con-

substantialitate. Acestia deci, de teama Sinodului au recunoscut cre-

dinta marturisita, dupa indemnul proorocului care spunea : «Poporul

acesta Ma cinste?te cu buzele, dar inima lor e departe de Mine» (Isaia,

29, 13). Dar Teona si Secund, refuzind sa consimta, au fost condamnat;i.

Iar in urma venind in sinod douazeci, au subscris hotaririi privind vie-

tuirea in biserici. (Teodoret, I, 8).

CAPITOLUL Vm

DESPRE SABIN, EPISCOPUL MACEDONIENILOR

Sa nu dam crezare lui Sabin care i-a numit pe aceia prosti si ne-

priceputi. Caci Sabin, episcopul macedonienilor din Heracleea Traciei.

dupa adunarea acelora si cele care au fost dezvaluite din cele scrise

prin diferite sinoade preotesti, nu a tinut seama de aceia care s-au in-

trunit la Niceea, ca si cum aceia ar fi fost niste prosti si necunoscatori :

fiindca nu in^elegea ca si aceia care, dupa o examinare atenta, marturi-

seste credin^a lui Eusebie, recunoaste ca nu le-a luat in seama. Si, dupa

bunul lui plac, unele lucruri le-a trecut cu vederea, pe altele le-a mini-

malizat ; si le-a insusit insa pe toate cite-1 ajutau puterile lui sa inte-

leaga. Si il lauda ,pe Eusebie din Pamfilia ca pe un martor demn de

incredere ; totodata il lauda si pe imparat, ca pe unul care ar formula

invataturi ale cresjtinilor. Invinuieste insa credin^a marturisita la Ni-

ceea, ca pe una formulata de niste prosti care nu stiu nimic ; si dispre-

tuieste spusele aceluia pe care obi§nuia sa-1 considere drept, intelept si

martor fara de minciuna. Caci spune Eusebie ca dintre barbatii lui

Dumnezeu intruniti la Niceea, unii au stralucit prin intelepciunea cu-

vintului, al^ii au fost laudaft pentru cumpatarea in viata ; aceasta, pen-

tru ca imparatul care era de ia\a stabilise dintru inceput ca toti sa

fie cu totul de acord si sa continue in aceeasi directie. In felul acesta

cele contrarii spuse de Sabin, ca §i cele ale lui Eusebie §i ale tovara§ilor

lor sint recunoscute si unele si altele. Si daca cineva a avut vreun rol,

ne vom aminti de Sabin. Iar acordul, cu privire la credin^a, formulat

ia marele sinod de la Niceea si laudat de Eusebie cu voce limpede,

acesta este numit si Simbolul Niceean. (Socrate, I, 5).
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CAPITOLUL, IX

DESPRE CREDINTA SINODULUI DIN NICEEA

Credem intr-Unul Dumnezeu, Tatal atotputernic, facatorul tuturor

celor vazute si nevazute. Si intr-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui

Dumnezeu, nascut din Tatal, Unul nascut, adica de o fiin^a cu

Tatal ; Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumina, Dumnezeu ade-

varat din Dumnezeu adevarat, nascut nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal,

prin Care toate s-au facut, si cele din cer si cele de pe pamint. Care

pen+ru noi oamenii si pentru a noastra mintuire a coborit, S-a intrupat

si S-a facut om ; sj a patimit, §i a inviat a treia zi, si S-a inaltat la

ceruri ; si Care va veni sa judece viii §i mor^ii. Si in Duhul Sfint. Insa

pe cei care spun : Era pe cind nu era ; sau, nu era inainte sa fie ; sau a

fost facut din cele ce nu existau ; sau ca este din alta fiinta ori

substanta ; sau creat, sau ca Fiul lui Dumnezeu se schimba — pe toti

ace^tia Biserica universale sj apostolica ii anatematizeaza. Aceasta cre-

dits vrednica de cinstire au recunoscutt-o §i au imbrati§at-o trei sute

optsprezece paring ; si, a§a cum spune Eusebie, au expus-o in scris in

acord unanim. Numai cinci nu au fost de acord, nevrind sa recunoasca

cuvintul consubstan^ialitate : intiistatatorul Eusebie din Nicomidia,

Teogonie din Niceea, Mares din Calcedonia, Teonas Marmaricenul si

Secund din Ptolemeea ; ace^tia spuneau ca consubstantial este ceea ce

este din cineva, fie din nastere, fie din derivare, fie din sadire. Din

sadire — ca un rod din radacina ; din derivare — ca fiul unui tata ; din

nastere insa, ca doua sau trei verigi de aur. Dar, spun ei, Fiul lui Dum-
nezeu nu este potrivit cu nici una din aceste posibilitati. De aceea spu-

neau ei ca in credinta nu e cazul sa nu te contrazici. Barbatii numiti

mai sus si care nu au tinut seama mai ales de cuvintul consubstantiali-

tate nu au vrut sa subscrie la depunerea lui Arie. Asa ca sinodul 1-a

anatematizat pe Arie si pe toti tovarasii sai, adaugind ca nimeni sa nu
se apropie de el in Alexandria. Si, la indemnul imparatului, 1-a trimis

de indata in exil, pe Arie §i pe cei din preajma lui Eusebie, §i pe

Teogonie si pe toti care erau impreuna cu ei. (Socrate, I, 5).

CAPITOLUL X

CUM AU FOST PRIMITI EUSEBIE SI TEOGONIE,
DUPA CE AU TRIMIS SCRISOARE DE PENITENTA

Eusebie §i Teogonie, dupa un exil de scurta durata, trimitind

scrisoare de penitenta, au recunoscut credinta in consubstantialitate,

lucru pe care il vom explica, cum si felul cum au procedat. Atunci insa

In sinod Eusebie, numit din Pamfilia Cezareii Palestinei, fiind ales
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episcop, prea pu^in dindu-si seama si neluind in considerate ca trebuie

sa respecte termenii credintei, impreuna cu toft, ceilalft, adica sa fie de

acord si sa subscrie cu intreaga mul^ime a credinciosilor repartizati

diocezei sale, a subscris termenii credintei, si pretutindeni unde tmea
predica interpretta cu subtilitate cuvintul consubstanftalitate. Asa ca

nimeni nu a putut avea vreun dubiu asupra lui in aceasta problema.

Exista insa cuvinte care au fost consemnate in felul acesta de insu§i

Eusebie (Socrate, I, 5).

CAPITOLUL XI

EPISTOLA LUI EUSEBIE DIN PAMFILIA
DESPRE CREDINTA SINODULUI DE LA NICEEA,

ADRESATA CELOR DIN PALESTINA

Credem ca si voi, dragii mei, aft inva^at din alte ocazii ca zvonul

de obicei o ia inaintea vorbelor raspindite despre cele petrecute. Dar

pentru ca adevarul auzit in felul acesta sa nu va fie anuntat intr-alt

fel, a trebuit sa va facem cunoscute in primul rind cele prezentate noua

in scris despre credinta. Caci si Domnul nostra, trimiftndu-Si apostolii

sa propovaduiasca, spune : «Mergind invatati toate neamurile, botezin-

du-le in numele Tatalui, al Fiului si al Sfintului Duh» (Matei 28, 19).

Despre acestea va si spunem ca asa le-am primit si asa le stim, dar

chiar de curind asa le-am cunoscut si asa le-am stiut, si pina la moarte

vom starui pentru aceasta credinta anatematizind orice erezie fara

Dumnezeu. Toate acestea le-am aflat din inima si din suflet, prin care

le-am cunoscut noi inline, iar acum afirmam cu buna credinta ceea ca

stim si spunem in fa$a Atotputernicului Dumnezeu si a Domnului nostru

Iisus Hristos : va vom arata prin dovezi isi va vom incredin^a ca si in

trecut asa am crezut si am propovaduit. Dupa ce am aratat limpede

aceasta credinta, nu mai incape nici o indoiala. Caci si imparatul nostru,

iubitor de Dumnezeu, a dovedit eel dintii ca are aceasta credinta §i a

marturisit ca si el stie astfel
;

§i ne-a indemnat sa fim cu tofti de acord

intru aceasta credinta, sa respectam invataturile ei introducind §i adau-

gind doar cuvintul consubstanftalitate. Si chiar el a interpretat acest

cuvint spunind : ca nu se spune consubstanftal dupa patimile trupului,

nici nu subzista din Tatal, nici dupa vreo micsorare. Si ca natura nu

poate subzista inteligibila fara materie §i necorporala fara vreo patima

corporala, ci trebuie in^eleasa mai bine prin unele radium sfinte §i de

negrait.
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Astfel medita prea in^eleptul si prea cucernicul imparat. Indicind

interpretarea credintei, asa cum a fost expusa de ei, de o fiinta cu

Tatal si consubstantial ou Tatal, aceasta nu a fost lasata fara examinare.

Caci au avut loc consfaituiri si dialoguri, si cugetul aprofunda intelesul

celor spuse. §i ceea ce spuneau despre fiinta, insemna pentru ei pre-

cizarea ca este din Tatal si nu ca este ca o parte a Tatalui. De aceea si

noua ni se parea ca este bine chibzuit sa fim de acord in cuget cu

doctrina credintei care inva^a ca Fiul este din Tatal, §i nu ca este o

parte a fiinjei Lui. De aceea si noi am fost in cuget de acord, fara sa

respingem cuvintul de consubstanftalitate, avind in fa^a ochilor no$tri

intentia de pace si fara sa ne departam de intelegerea cea mai adeva-

rata. Dupa asta am acceptat chiar si ca e nascut, nu facut ; fiindca

facut, spunem ca este lucrarea comuna a celorlalte fapturi create de

Fiul si cu care marturisim si propovaduim ca Fiul nu are nimic ase-

manator. De aceea spunem ca El nu este faptura, ceea ce se potrive§te

cu acele lucruri care sint facute de El, ci ca este, mai presus de faptura,

intra totul din fiinta pe care se pare ca inva^atura dumnezeiasca o arata

ca nascuta din Tatal ; desigur, numai pentru ca exista un singur Facator

de negrait si de neinchipuit al intregii naturi. Astfel, ra^iunea cercetata

cunoaste si ca Fiul este de o fiinta cu Tatal, nu dupa masura trupurilor

si nici apropiat vietuitoarelor muritoare. Caci nu e nici prin impar^irea

fiintei, nici prin slabiciunea sau schimbarea fiin^ei sau puterii parin-

testi. Pentru toft ceilalti insa natura nenascuta a Tatalui le este straina.

Dar trebuie propovaduit ca Fiul este de o fiinta ou Tatal, pentru ca

Fiul nu are nimic egal cu creaturile facute de Dumnezeu, ci este ase-

manator prin toate felurile numai Tatalui care L-a nascut 5i nu este

din nici o alta substan^a sau esen^a, ci din Tatal. §i lucrul acesta ni s-a

parut ca trebuie consimftt ca a fost bine interpretat : caci §tim ca §i

unii episcopi din batrini, §i scriitori iscusi^i si nobili, au folosit cuvintul

de consubsttantialitate in invatatura despre Tatal si Fiul, adica in ratio-

namentul divin.

Acestea deci au fost spuse despre credinta formulata asupra careia

am consim^it cu to^ii, nu fara atentie, dar dupa in^elesurile expuse pe

fa^a chiar la intrebarile imparatului iubitor de Dumnezeu, si fiind de

acord cu ratiunile expuse mai inainte, am crezut ca, dupa credinta,

anatematizarea acelora a fost pronuntata fara asprime, pentru ca

aceasta interpretare nu interzicea folosirea cuvintelor in scrierile sfinte.

De aici s-a creat o intreaga confuzie si o lipsa de discipline in toate

Bisericile. Intr-adevar, nici o Scriptura de inspira^ie divina nu spunea :

din cele ce nu existau ; sau, a fost cindva cind nu a fost, si cele spuse
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de ceilal^i, ni s-a parut lipsit de raftune sa spunem sau sa propovaduim

acestea ; caci nici inainte nu obisnuiam sa folosim asemenea vorbe.

V-am scris acestea, dragii mei, din necesitatea de a va aduce la

cunostin^a punctul nostra de vedere si parerea generala. Si pentru ca,

judecind drept, unele lucruri scrise atunci ne jigneau intr-un fel ; dar

dupa aceea ne-am insusit cele care nu erau suparatoare. De aceea,

analizind cu marinimie sensul cuvintelor, am hotarit sa fim de acord

asupra acelor lucruri care au fost marturisite chiar de noi in expunerea

credintei.

Acestea le-a explicat Eusebie al lui Pamfil in scrisorile trimise in

Cezareea Palestinei ; iar Bisericilor din Alexandria, din Egipt, din Libia

si din Pentapole si celor care le sint invecinate, sinodul le-a scris acestea

intr-un decret comun. (Socrate, I, 5).

CAPITOLUL XII

EPISTOLA SINODULUI DIN NICEEA
ADRESATA ALEXANDRIEI SI EGIPTULUI

Marii si sfintei, prin harul Domnului, Biserici din Alexandria si

prea iubitilor frati aduna|i din Egipt, Libia §i Pentapole, episcopii

intruniti si tinind marele si sfintul sinod din Niceea, le trimitem sani-

tate intru Domnul.

Deoarece prin harul lui Dumnezeu si al imparatului nostru

Constantin, mare iubitor de Dumnezeu si care ne-a intrunit din pro-

vineii si oetaft diferite in orasul ales, s-a limit un mare §i sfint sinod, ni

s-a parut cu totul necesar sa va trimitem si voua scrisori de la acest

sfint si cinstit sinod, ca sa §ti^i cele ce s-au dezbatut si s-au examinat,

cele ce s-au hotarit si s-au semnat. Intr-adevar, inainte de toate, inva-

taturile lui Arie si ale celor de o parere cu el sint considerate ca fiind

lipsite de credinja si nedrepte si fara Dumnezeu, in prezenta impara-

tului nostru Constantin, iubitorul de Dumnezeu, care insusi a fost de

acord cu hotarirea tuturor de a fi anatematizata ca lipsita de credin^a

si nedreapta si fara Dumnezeu secta lui, cuvintele ca si termenii pe care

ii foloseau, hulind pe Fiul lui Dumnezeu si spunind : ca este din cele ce

nu existau ; si iarai$i, ca a fost cindva cind nu a fost. Dar cum a fost,

sau iarasi cum nu a fost ? Si spunind pentru liberal arbitra ca Fiul lui

Dumnezeu este capabil de rautate sau de virtute, il numeau creatura §i

faptura. Asadar sinodul sfint si universal a anatematizat toate acestea

ca lipsite de socotinta si de minte si ca hula si nu a fost de acord nici
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sa mai auda de secta fara credinp, de nebunia ei, si nici sa se caute

inteles sensurilor ei neadevarate.

Iar despre cele ce s-au petrecut, ce fel de termen au avut, despre

toato ati si auzit, sau ve^i auzi : Nu cumva sa vi se para ca insultam un

barbat pentru greseala lui de a da pove^e demne de mustrare. Dar lipsa

lui de credinta a fost atit de evidenta incit pina si Teonas Marmarioea-

nul si Secund Ptolemeul s-au folosit de ea. Caci si ei au fost condam-
na^i. Dar harul de nespus al lui Dumnezeu — nimicind sectele acelea rele,

si hula, ca si dezbinarea si cutezanta unora, si vrajba, dupa ce s-a

anuntat avertizarea (nelinistea), infirmind-o — a liberat Egiptul. Mai ra-

mineau cele care s-au savirsit prin rautatea lui Meletie si a acelora

care sint cirmui^i de el, chiar si din partea aceea pe care s-a bizuit si-

nodul, ceea ce va aduc la cunostin^a, prea iubi^i fra^i. Caci Sinodul, in

indurarea sa, a hotarit ca si Meletie (care, pe buna si chibzuita dreptate,

nu merita nici o indurare) sa ramina in orasul lui, dar fara sa aiba

nicidecum vreo putere, nici sa aleaga, nici sa cirmuiasca, nici vreo pro-

vincie, nici in orice oras s-^ar arata, si sa aiba doar numele neintinat.

Dar aceia care au fost numift de el ou puterea de a avea rang si slujire

prin hirotonie harica, ca si cum ar fi, in toate privin^ele, succesorii

tuturor celor alesi in fiecare parohie si Biserica de prea iubitul colitur-

ghisitor al nostru Alexandru, pentru ace§tia s-a hotarit ca ei sa nu aiba

nici o putere de a alege, si numele lor sa nu fie date pe fa^a §i sa nu

intreprinda nimic in afara voin^ei Bisericii universale al carei intiista-

tator era Alexandru. Caci cu harul lui Dumnezeu si rugaciunile voastre

nu au fost aflati in vreo schisma ; dar raminind fara pata in Biserica

apostolica si universala, se cuvine sa aiba puterea de a alege pe ori-

cine si sa se dea numele acelora care sint vrednici de preo^ie ; si sa faca

absolut totul conform legii si hotaririlor Bisericii. Daca se va intimpla

ca unul din Biserica sa se savirijeasca din viap, atunci sa fie promovati

in rangul celui decedat aceia care au fost ridicati de curind, dar numai

daca vor fi considerati vrednici si-i va alege poporul, cu aprobarea si

asentimentul episcopului marelui oras, Alexandria. In felul acesta s-a

ingaduit si pentru to^i ceilalti.

Cu privire la Meletie 83 insa nu s-a hotarit nicidecum in acelasi fel,

din cauza lipsei lui de supunere dovedita pina atunci, cit §i din cauza

obrazniciei si inclinarii lui spre rautate : ca sa nu se dea nici o autori-

tate sau putere unui om care ar putea din nou sa dea aceleasi exemple

de nesupunere.

83. Episcop de Licopolis in Tebaida Egiptului, Meletie a initiat schisma ce-i

poarta numele, in timpul persecutiilor de la inceputul secolului al IV-lea. Schisma
a durat circa sase decenili si a produs mari neajunsurii ortodoxiei egijptene. Pentru
ratiuni de iconomie bisericeasca, Sinodul I Ecumenic nu a luat m5suri Smpotriva
lui Meletie, acesta pierzind doar drepturile episcopale.
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Acestea sint deosebite ?i potrivite pentru Egipt si in Biserica mare-

lui oras, Alexandria. Daca insa se hotara§te altcumva, sau se stabile§te

o alta invatjatura, in prezen^a prea iubitului nostru frate intru preotie,

Alexandra, el fiind de ia\a va putea sa va lamureasca mai precis, ca

unul care a infaptuit si a comunicait cele petrecute. Dar sa va anuntam
si concordan^a Sfintelor Pasti, caci in rugaciunile voastre trebuie orin-

duit si acest lucru ca, — asa cum toft fratii din Rasarit, care la inceput

il celebrau odata cu iudeii, acum il celebreaza odata cu romanii §i cu

voi si cu toft cei care praznuiau Pastile de la inceput —, de acum tre-

buie sa-1 praznuiasca la vremea aceasta.

Bucurindu-va asadar pentru cele ce s-au petrecut si pentru pacea

si buna intelegere intre toti, si pentru faptul ca orice erezie a fost

smulsa din radacini, sprijiniti-1 pe fratele nostru intru preotie, pe

episcopul nostru Alexandru, care ne-a bucurat cu prezen^a sa si care

s-a trudit atita pentru pacea voastra, chiar in vremea aceasta. Ruga^i-va

totodata si pentru noi to^i, pentru ca cele bine hotarite sa aiba putere

prin Domnul nostru Iisus Hristos, fiind facute cu voin^a de bine, asa

credem, a lui Dumnezeu Tatal, si intru Sfintul Duh, a Carui slava este

in veci. Amin.

Treimea vesnic consubstantiala este Dumnezeu (Teodoret, I, 9 ;

Socrate, I, 6).

CAPITOLUL XIII

PENTRU CE CONSTANTIN L-A CONVOCAT LA SINOD
PE ACESIE, EPISCOPUL NOVATIENILOR

Din aceasta epistola a Sinodului e clar ca nu numai Arie §i cei care

gindeau la fel ca el au fost anatematizati, ci §i spusele sectei lui ; si

pentru ca au cazut de acord asupra Pastelui, 1-au sprijinit pe ereziarhul

Meletie.

Dar zelul imparatului ma indeamna sa amintesc si alte lucruri

voite de el si felul in care vedea el buna intelegere. Caci avind viziunea

pacii in Biserica, 1-a chemat la sinod si pe Acesie, episcopul credin^ei

novatienilor 84
. Dupa ce dar a fost consemnata si intarita prin scris de

84. Intemedata de preotul Novatian la Roma, pe la juimatatea secolului al Ill-lea

secta novatienilor, sau a «catharilor», avea un caracter rigorist. Novatienii iniatu-

rau pe cei ce savir^eau pacate grele dup5 botez, rebotezau pe cei veniti la secta

lor, interziceau a doua casatorie. Secta s-a rasplndit in toata lumea cre$tina ?i a

durat sute de ani. Novatian, om deosebit de invatat, a reusit sa fie hirotonit

episcop constituindu-$i in cadrul sectei sale propria episcopie, aceasta intimplin-

du-se pe timpul episcopului Corneliu (250—253). De la Novatian a rSmas un tra-

tat de dogmatica, intitulat : De Trinitate.
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catre sinod defini^ia credin^ei, imparatul lna imtrehat pe Acesie daca

§i el e de acord cu aceasta credin^a, cu hotarirea privind sarbatorirea

Pastelui. Iar acela spuse : Nu am cunostinta, imparate, de o definite

data de sinod. Asa ca inca de mult $i de pe vremea apostolilor eu singur

am luat cuno§tin^a si despre cuvintul credin^ei §i despre data sarbato-

ririi Pastelui. Apoi, intrebat din nou de imparat : Dar pentru ce te-ai

desparfit de comuniifcate ? —, el a reamintit cele ce s-au petrecut sub

Deciu in timpul persecu^iei si a adus in discu^ie precizarea regulii foarte

severe : ca nu trebuie sa fie vrednici de impartasirea cu cele sfinte

aceia care, dupa botez, au savirsit un pacat pe care Sfinta Scriptura il

numeste pacat de moarte, ci trebuie sa fie pofti^i sa se pocaiasca, sa

aiba nadejdea iertarii nu de catre preo^i, ci numai de catre Dumnezeu
care are puterea de a ierta pacatele. Dupa ce Acesie a spus acestea,

imparatul zise : O, Acesie, pune scara §i, daca po^i, urea singur in cer.

Acestea nu au fost spuse nici de Eusebie al lui Pamfil, si nici de

al^ii. Eu insa le-am auzit de la un barbat care nu a min^it niciodata,

care era si foarte batrin §i relata a§a cum a vazut cele ce s-au petrecut

in sinod. (Socrate, I, 6).

CAPITOLUL XIV

PENTRU CE AU FOST STABILITE CANOANELE BISERICESTI
SI DESPRE SARBATORIREA A DOUAZECI DE ANI DE DOMNIE

AI LUI CONSTANTIN

Iar Sinodul, vrind sa indrepte viata oamenilor, §i a celor care ramin

in Biserica, a stabilit legi pe care le numim canoane. In prevederile

acestora unii erau de parere sa se introduca o lege prin care episcopii,

preotii, diaconii si ipodiaconii sa nu se culce cu sotiile pe care le avu-

sesera inainte de hirotonisire. Dar marturisitorul Pafnutie, ridicindu-se

in public, i-a contrazis, marturisind ca sint demne de cinste casatoriile

si zicind ca este casta convietuirea cu softa proprie. Si a sfatuit sinodul

sa nu statorniceasca o asemenea lege, afirmind ca aceasta ar constitui

o pricina grava de desfriu fie pentru ei in§i§i, fie pentru consoartele lor.

Si acestea le-a expus Pafnutie, desi nu ouno§tea cele ale casatoriei. Si

Sinodul a laudat opinia lui §i nu a luat nici o hotarire in privin$a

aceasta, §i a lasat totul la voia fiecaruia, fara constringere (Sozomen, I, 22).

Odata hotarite acestea in sinod, s-a intimplat sa vina vorba de

sarbatorirea a douazeci de ani de domnie ai imparatului Constantin. Si

este un obicei al romanilor sa celebreze printr-o sarbatoare publica

7 — Casiodor



9{j CASIODOR

fiecare deceniu al unui imparat. Constantin deci, socotind ca este po-

trivit, a poftit atunci sinodul la ospa$ si 1-a cinstit cu daruri cum se

cuvine. Celor care indemnau la buna intelegere mtre credinte si la pace

tuturor celor care erau in Niceea . sa se scrie despre cele stabilite in

sinod celor care au lipsit, poftindu-i sa renun^e la orice discordie, si sS

intre unii si altii, fiind rugat sa vorbeasca, le-a grait la desparjire

se supuna credintei formulate in sinod. Ca aceasta credinta nu este

altoeva decit hotarirea lui Dumnezeu se vede din consensul stabilit prin

Sfintul Duh de atitia preo^i de valoare si recunoseut, dupa cercetarea

foarte amanun^ita si dupa musitrarea tuturor celor ce se indoiau (Sozo-

men, I, 23).

CAPITOLUL XV

SCRISOAREA LUI CONSTANTIN, DESPRE ARIE
SI SCRIERILE LUI

Prea maritul imparat Constantin, Biruitorul, catre episcopi si

popor.

Arie, luindu-se dupa cei rai si lipsiti de credinta, se cuvine sa

sufere si pedeapsa acelora. Si Porfiriu 85
, dusman al credin^ei dumneze-

iesti, dind la iveala scrieri du§manoase fata de religie, a meritat sa do-

bindeasca o vrednica pedeapsa, in asa masura incit cu timpul i^a fost

spre ocara si 1-a acoperit de rusine. Iar acum a hotarit ca Arie si cei din

secta lui sa se numeasca porfirieni : pentru ca, imitind obiceiurile ace-

lora, sa aiba parte de numele lor. Cu privire la acestea insa, daca se

gaseste ceva din scrierile lui Arie, sa fie aruncate in foe, pentru ca sa

piara nu numai dootrina lui corupta, dar sa nu poata ramine nici un
comentariu despre ea. Si poruncesc chiar oa, daca cineva este descoperit

ca a ascuns scrieri ale lui Arie si nu le-a incredintait repede focului fara

sa faca ounoscut, sa fie pedepsit cu moartea. De indata ce a fost gasit

vinovat de aceasta, sa suporte pedeapsa capitala. Dumnezeu sa va aiba

in paza. Amin. (Socrate, I, 6).

CAPITOLUL XVI

SCRISOAREA ACELUIASI, CATRE EUSEBIE DIN PALESTINA,
PRIVIND REDACTAREA CARTILOR SFINTE

SI PURIFICAREA MORMlNTULUI DOMNULUI

Constantin eel Mare, Biruitorul si Evlaviosul, catre Eusebie.

Dupa cum am aflat, in orasul care-mi poarta numele, o mare mul-

timo de oameni, veghind la multumirea Dumnezeului si Mintuitorului

85. Porfiriu (23^—304) a fost unul dintre elevii lui Plotin <f 270). A scris o

carte cu titlul Contra cre$tinilor.
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nostru, s-a dedicat prea sfintei Biserici
;
pentru ca acest progres sa fie

eficient, s-a considerat ca era necesar sa se ridice in el chiar mai multe

biserici. De aceea, dupa cum este si vointa mea, se cade sa fac cunoscut

injelepciunii tale dorinta ca sa poruncesti sa fie scrise, de catre iubitori

iscusi^i ai antichitatii, care cunosc perfect meseria, cincizeci de carft,

din pergament, bine intocmite si u?or de minuit, ale Sfintei Scripturi,

a caror intocmire §i folosinta §tii cit este de necesara bisericilor. Au
fost trimise scrisori, pentru linistea mea, catre consulul provinciei, ca

sa se ingrijeasca sa dea toate cele trebuincioase intocmirii lor. Dar, ca

sa fie intocmite mai repede car^ile indicate, va fi nevoie de straduinfca

ta. Caci s-a stabilit, prin autoritatea scrisorii mele, sa prime§ti doua

vehicule publice pentru transportul lor. In felul acesta §i car^ile vor fi

transportate in cele mai bune conditii pina in fa$a ochilor mei, dar sa

fie si insotite de un diacon din Biserica ta ; cind acesta va ajunge la

mine, va cunoaste darnicia evlaviei mele. Dumnezeu sa te aiba in paza,

prea iubite frate.

E de ajuns atita pentru ce trebuia spus ; trebuie $tiut mai limpede

in ce fel prea stralucitul imparat a luat hotarirea sa se straduiasca pen-

tru cele sfinte. Am sa adaug dar cele ce s-au infaptuit privitor la cura-

tirea mormintului.

Aflind ca unii nobili si persoane care celebrau cultul idolilor aco-

perisera mormintul Domnului, in inten^ia de a da uitarii amintirea

mintuirii, si zidisera deasupra un templu inchinat unui geniu al des-

friului, adica Venerei 86
,
pentru ca acolo sa aduca insulte prin cintecele

fecioarelor, a ordonat sa fie darimat acest templu blestemat, iar praful

lui pingarit sa fie aruncat la sacrificiile funerare si imprastiat departe

de oras. Apoi sa fie inal^at lui Dumnezeu un sanctuar mare si frumos,

a§a cum se vede din epistola trimisa lui Macarie, episcopul orasului.

(Teodoret, I, 16).

CAPITOLUL XVII

CARTE DE POCAINTA
TRIMISA DE EUSEBIE SI TEOGONIE

Eusebie si Teogonie, trimipnd celor mai mari episcopi carte de

pocsinta, au fost rechemati din exil, la porunca imparatului, si s>au

capatat inapoi bisericile, alungindu-i pe aceia care au fost numi^i in

locul lor, adica : Eusebie pe Amfion, iar Teogonie, pe Crestus.

86. In mitologia romana, Venera sau Venus era considerata zeita vegetatiei

sau a fertilitatii. Mai tlrziu a fost identificata cu Afrodita, zeita dragostei $i a
frumusetii.
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lata cuprinsul acelor car^i de pocain^a :

Fiind osinditi de sfin^ia voastra inainte de judecata, am fost ne-

voiti sa induram cu rabdare cele hotarite de Sfintul Sinod. Dar fiindca

este total lipsit de logica sa dam calomniatorilor impotriva noastra

insine dovada tacerii, facem cunoscut ca noi am revenit impreuna intru

credlnta si ca, cercetindu-i sensul, ne-am impacat cu to^ii cu cuvintul

consubstan^ialitate ; nu am mai perseverat in erezie, amintindu-ne de

neincrederea Bisericii care ne staruia in minte. Si spre multumirea

celor care trebuiau sa ne sfatuiasca pe noi, am subscris intru credinp.

N-am subscris insa anatematizarea, dar nu fiindca ne acuzau credinta,

ci pentru ca nu credem ca este asa eel care a fost acuzat, fiind asigurati

de eel care ne-a trimis scrisoarea noua, si prin convorbirile avute intre

noi. Daca, dar, Sfintul Sinod al vostru este multumit ca nu ne-am

impotrivit, ci ne-am supus hotaririi voastre, va aducem multumire si

prin aceasta relatare : nu exilul 1-am suportat cu mare greutate, ci

exciuderea noastra, in urma banuielii de erezie. Caci daca ne socotiti

pe noi vrednici sa ne aratam acum in fat.a voastra, vet,i fi cu to^ii de

acord si veti da hotarirea voastra si asupra aceluia care acum este acu-

zat : fiindca veti considera sfintiile voastre ca merita clementa si reche-

marea. Caci este absurd ca acela care, fiind socotit vinovat, sa fie reche-

mat pentru mul^umirea acelora care si-au pierdut increderea in el

;

dupa cum si noi, prin tacere, am prilejuit o judecata de invinuire tocmai

impotriva noastra. Socotiti-ne deci vrednici, asa cum se cuvine cinstirii

voastre, si sa aminti^i imparatului, mare iubitor al lui Dumnezeu, si sa

va ocupa^i de rugamintile noastre si grabnic sa va gindi^i la noi, asa

cum se cuvine din partea voastra.

Aceasta este aartea (de pocainta) a revenirii lui Eusebie si a lui

Teogonie. Din cuvintele ei insa presupun ca acestia au subscris-o sub

indemnul eredintei, dar nu au voit sa consimta la condamnarea lui Arie.

Din acestea rezulta ca si Arie a fost rechemat inaintea acestora. Dar

desi se pare ca acestea s-iau petrecut astfel, totusi i-a fost interzis sa

intre in Alexandria. Aceasta se vadesite insa din inten^iile lui, pe care

s-a descoperit dupa aceea ca le-a urzit in timpul peniten^ei lui, asa cum

se va da pe fata la vreme potrivita. (Socrate, I, 10).
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CAPITOLUL XVIII

DESPRE CONSACRAREA §1 PODOABELE ORASULUI
SI DESPRE CULTUL CELOR DIN IERUSALIM

SI DESPRE LEMNUL CRUCII
CA SI DESPRE CUIELE CU CARE A FOST flNTUIT DOMNUL

Intre timp, dupa sinod, imparatul se arata bucuros. Imediat dupa

ce au fost sarbatoriti public cei douazeci de ani ai sai de domnie, a

pornit cu graba la zidirea de biserici. Si facea aceasta in fiecare oras, ca

si in orasul care-i purta numele. (Socrate, I, 12). Deoarece toate ii reu-

§eau din plin, a vrut sa locuiasca intr-un oras al lui. Venind la cimpia

situata in fa^a Ilionului 87
, linga Helespont 88

, deasupra mormintului lui

Aiax 89
, unde au avut tabara aheii 90 cind luptau impotriva Troiei, a

desemnat orasul si a facut por^ile care se vad si astazi de cei care vin

pe mare. Pe cind se indeletnicea cu acestea, i-a aparut Dumnezeu in

somn si 1-a sfatuit sa-si aleaga alt loc §i indrumindu-1 catre Bizan^, in

Tracia, i-a porunci sa locuiasca* acolo. (Sozomen, II, 2).

Si fiindca de la inceput a fost numit Bizant, a marit orasul §i 1-a

inconjurat ou un zid inalt si, impodobindu-1 cu diferite construc^ii, 1-a

facut la fel cu Roma imperials (An. 333). Si dindu-i numele Constanti-

nopol, a intarit prin lege ca sa fie numit a doua Roma ; a§a este cunos-

cuta legea inscrisa pe o coloana de marmura asezata in Strategiu, linga

statuia ecvestra a lui. Si a inal^at in acest oras. doua biserici, numin-

du-le pe una «Irina» si pe cealalta, «a Apostolilor».

Dar, asa cum am mai spus, Constantin nu numai ca a facut sa spo-

reasca inva^atura crestinilor, dar a distrus si temple ale paginilor. A
ridicat statui impodobite in public in orasul Constantinopol si a ridicat

tripodium-uri, in spectacolele de circ, de care sa-si aminteasca cei care

le-au vazut. (Socrate, I, 12).

Intre timp Elena, mama imparatului, dupa numele careia satul

principal din Drepanum a fost numit orasul Helenopol, fiind sfatuita in

somn, s-a dus grabnic la Ierusalim ; si gasind Ierusalimul pustiu si fara

paza, a cautat mormintul lui Hristos. Desi cu mare greutate, 1-a gasit

totusi (An. 325). Asa ca a dat porunca sa fie darimat imediat acel tem-

plu blestemat. Si a fost dat la iveala monumentul inal^at Domnului,

87. Unul dintre numele ora$ului Troia.

86. Vechi nume al strlmtorii Dardanele, care une§te Marea Egee ?i Marea
de Marmara.

89. Aiax a fost fiul lui Oileus, regele locrienilor. Renumit prin vitejia sa
in razboiul troian, este socotit al doilea dupa Ahile in ceea ce priveste iuteala
picioarelor.

90. Grecii din regiunea Ahaia, la Nord de Pelaponez.
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iar in jurul lui, trei cruci darimate, si cuie, si totodata si titlul scris cu

litere ebraice, grecesti si latinesti : IISUS NAZARINEANUL REGELE
IUDEILOR. (Socrate, I, 13). Se zice ca unul, chiar mort, la atingerea

crucii, ar fi inviat. Despre lemnul acesta Sibilla a spus paginilor : «0,

de trei ori fericit lemnul pe care a fost rdstignit Domnul .'» 91
. Atunci

insa au inceput indoielile : oare cruce a fost a Domnului si care ale

tilharilor ? De aceea Macarie, intiistatatorul orasului, a rezolvat in fe-

lul urmator problema acestor indoieli. Oferind una din acele cruci, im-

preuna cu o cuvintare hotarita, unei femei renumite prin nobletea ei,

chinuita de o indelungata suferin^a, a recunoscut puterea Mintuitoru-

lui. Caci de indata ce crucea a atins femeia, a alungat suferin^a cumpli-

tei boli si i-a redat femeii sanatatea (Sozomen, II, 1).

Tot asa mama imparatului, dorind sa cunoasca cu care cuie au fost

gaurite miinile lui Hristos, a pus unele in coiful imparatului, pentru

ca, aparat de providenta, capul fiului ei sa indeparteze sulitele in raz-

boi
; pe altele le-a amestecat cu friul calului, din grija pentru imparat,

implinind astfel vechea profetie. Caci proorocul Zaharia a strigat odi-

nioara, zicind : $i va fi (scris) pe friul calului «sfintit lui Dumnezeu
atotputernicuU (cap. 14, 20).

§i a distribuit o parte din crucea mintuitoare familiei regale (Teo-

doret, I, 18).

In credinta ca orasul in oare se va pastra aceasta parte (din cruce)

va fi aparat, a pus, cu devotiune, partea care a revenit lui Constantin,

dupa cum se spune, in statuia lui, inal^ata deasupra columnei purpurii

in forul lui Constantin. (Socrate, I, 13). Iar partea care a ramas a in-

credin^at-o, inchisa intr-o caseta de argint, preotului orasului. Si ori-

unde (putea) aduna mesteri, acolo ridica biserici mari si frumos impo-

dobite.

Infaptuind toate acestea, dupa ce s-a tinut un banchet cu fecioare

sacre, ea insasi indeplinind oficiul de slujitoare, la optzeci de ani tre-

cu^i, si faptuind altele asemenea acestora, s-a intors la fiul ei. Si a tre-

cut din lumea aceasta cu bucurie, incredintind fiului sau multe indato-

riri ale evlaviei, la care a adaugat alte noi binecuvintari. (Teodoret, I, 18).

Dupa toate acestea, imparatul, avind mare grija pentru crestini, si-a

intors fa^a de la superstitlile paginilor, a suprimat monomahiile 92
, a luat

masuri sa se puna statuile sale in temple, iar cotul 93 cu care se masura

Nilul a hotarilt sa nu mai fie dus in fiecare an in templul lui Serapis 94
,

ci in biserica. (Socrate, I, 14).

91. Oracolele sibiline, VI, 26.

92. Luptele de gladiatori.

93. Unitate de masura.
94. Zeu de origine egipteana, introdus de timpuriu in Grecia ¥i apoi la Roma.

Era socotit zeul vindecarilor.
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Si asa, voind ca sa arate Constantinopolul asemanator Romei in

toate, nu a dat gres. Caci 1-a facut mai mare si in bogafti §i in popu-

late. Ceea ce cred eu ca a fost posibil datorita dragostei de Dumne-
zeu pe care o avea orasul si ajutorarii celor in nevoie din partea locui-

torilor. Caci in asa masura a crescut credin^a, incit mulft dintre ceta-

tenii iudei, si aproape to^i paginii de acolo, au trecut la credinta cres-

tina. In orasul acesta, cu trecerea timpului, religia s-a vazut mai pu-

ternica ; nu s-au mai facut altare sau temple pagine, si nici jertfe,

decit pe vremea lui Iulian, pentru scurt timp ; adica dupa aceea au in-

cetat acestea. Iar acest oras al lui Hristos, intemeiat de curind, Constan-

ts i-a inchinat numelui sau si 1-a impodobit cu biserici multe si mari.

Iar Divinitatea venea in ajutorul dorin^elor imparatului si ii indica, prin

multe apari^ii, ca bisericile pe care le ridica acolo erau sfinte si min-

tuitoare. (Sozomen I, II, 2).

CAPITOLUL, XIX

DESPRE LOCUL UNDE iNAINTE
SE CELEBRA CULTUL ZEI^EI VESTA 95

,

IAR ACUM SE AFLA BISERICA ARHANGHELULUI,
SI DESPRE MINUNILE CARE SE SAVlR§ESC ACOLO,

IN NUMELE LUI HRISTOS

Locul insemnat a fost cunoscut celor straini, ca si celor din oras,

de pe vremea cind acolo se celebra cultul zetyei Vesta ; in urma a fost

facuta o biserica. Locul acesta se numeste acum al lui Mihail si e situat

in partea dreapta pentru cei care calatoresc pe mare din Pont spre

Constantinopol, la o distan^a de aproape treizeci si cinci de stadii *

pentru o corabie. Pentru aceia care inconjoara tot golful venind pe

uscat, are o intindere de mai bine de §aptezeci de stadii. Acest loc a pri-

mit numele, pastrat pina acum, de la faptul ca acolo se stie precis ca

s-a aratat dumnezeiescul arhanghel Mihail, ceea ce eu insumi confirm

ca este adevarat.

Asadar, puterea divina a aratat chiar pentru mul^i al^ii ca asa esite,

prin dovezile lucrurilor insele. Caci unii afla^i in situatii grele sau in

primejdii de neinlaturat, altii suferind de boli sau slabiciuni necunos-

cute, rugindu-se acolo lui Dumnezeu, au binemeritat insanatosirea. Dar

95. In mitologia romana, Vesta era socotita zeita protectoare a focului din

camin si a caminului in general. In mitologia greaca ii corespunde zeita Hestia.
96. Stadiu, masura de lungime, varia intre 147 si 192 m.
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ce minimi si cum s-au petrecut fiecare acolo, e lung de istorisit. Dar

voi povesti cele intimplate lui Aquilin, un cunoscut al meu si coleg

in procesele judecate in for, unele auzite de la el, unele cunoscute chiar

de mine. Chinuit de o febra mistuitoare provocate de o fiere rosie

(evidenta prin culoarea rosie), medicii i-au dat, cind era insetat, un pa-

har, al caruit (con^inut) 1-a vomat ; imediat dupa ce a vomat, fierea

raspindita a colorat pielea fe^ei lui cu o culoare asemanatoare ei. Si

orice minca sau bea, voma. Dupa ce a indurat acestea multa vreme si

nici un aliment nu-1 ajuta sa se hraneasca, nu a mai avut incredere nici

in stiinta medicilor ; si cind era aproape pe moarte, le-a poruncit alor

sai ,sa-l duca la locul acela : crezind ca fie ca va muri acolo, fie ca

va scapa de boala. In timpul nop^ii puterea divina s-a aratat celui care

zacea §i 1-a inva^at ca orice ar minca, sa combine in asa fel bautura,

ca sa fie facuta din piper si vin si miere. FScind asa, a scapat de boa-

la ; desigur, cu ra^iunea medicinei, dar medicilor li se pare ca este

contraindicat sa prescrii celor bolnavi de fiere bauturi calde.

Am auzit si despre un barbat, Probian, care avea in palat o armata

de medici, fiind imobilizat de o suferinta cumplita de podagra si a

scapat de dureri tot acolo ; i s-a aratat §i lui in chip minunat sfinta

vedenie (An. 339). §i pentru ca era inca pagin, s-a facut dupa aceea

crestin, si-si pastreaza si acum credinta. Totusi nu voia sa se inchine

cauzei care i-a adus deplina mintuire, adica prea sfintei Cruci. Pu-
terea divina aratindu-se aceluia care avea aceasta idee, i-a aratat sem-

nul crucii, care era asezata in altarul aceleia§i biserici.

Si a facut cunoscut ca, de cind a fost rastignit Hristos, toate cele

care au fost facute spre folosul neamului omenesc, poate in afara doar

de virtutea de a adora crucea, nu au fost infaptuite nici de ingerii cei

sfinti, nici de oamenii cei evlaviosi. (Sozomen, I, 2).

CAPITOLUL. XX

DESPRE DARlMAREA TEMPLELOR

In timp ce popoarele si orasele se alaturau religiei creatine,

ceilal^i, care se temeau ca fiilor §i so^iilor lor sa nu li se intimple ceva

rau daca s-ar impotrivi, nu aveau liniste. Lipsi^i de adapostul mul^imii

de temple, slujitorii si preo^ii au predat statuile de mare pre^ pe care

le aveau la ei, §i pe cele care se numeau fulgerele lui Jupiter. Si le adu-

ceau chiar ei din locurile ascunse ale templelor sau de la intrarea lor,

a§a ca cele care inainte erau la ei, fara sa fie vazute §i erau stiute

numai de, preo^, au ajuns sa fie dispre^uite de to^i. Dar unele statui
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si portrete facute din materiale pretioase au fost topite in foe si de-

puse in tezaurul statului. Insa cele care erau executate artistic din

bronz au fost transportate la Constantinopol pentru a-1 impodobi (An.

335), dainuind pina astazi, asezate in locuri publice, si in pie^e, in

circuri si in locuin$ele (imparatului), ca ale Phythiei, preoteasa lui Apolo,

si in muzeele de pe Helicon, si oracolele din Delphi. Au fost jefuite

templele lui Ianus, altele au fost lasate fara acoperis, iar altele, lasate

in parasire, au ajuns in stare de mizerie si ruina. Atunci s-au rui'nat

si au fost aproape darimate templul lui Esculap in Egeea Ciliciei si tem-

plul lui Venus din Afaci, linga muntele Liban si linga fluviul Adonis
;

si unul si altul erau vestite la ei. In templul acela cu care se faleau cei

din Egeea, erau vindecati cei care aveau o suferin^a a trupului, aratin-

du-li-se noaptea un spirit care ii vindeca. Iar la Afaci, printr-o invocare

intr-o zi anumita, un foe stralucind ca o stea se pierdea pe data de pe

culmea muntelui Liban in apropierea fluviului, despre care spuneau

ca este Venus. (Sozomen, II, 4).

CAPITOLUL XXI

DESPRE CONVERTIREA BARBARILOR

Intre timp, fiindca o multime de neamuri trecusera din Tracia in

Asia si unii barbari din alte parti se agitau impotriva romanilor, mul^i

dintre preo^ii lui Hristos erau captivi impreuna cu ei. Si cum acestia

ii vindecau pe bolnavi, si alungau spiritele numai pronuntind numele

lui Hristos, si invocau pe Fiul lui Dumnezeu, si mai si meditau la lume

si via^a intr-o comuniune desavirsita, barbarii au admirat via^a aces-

tor barbari, ca si lucrarile lor. Si au crezut ca bine gindesc si ca vor

avea un Dumnezeu binevoitor daca vor imita pe oamenii mai buni si,

ca si ei, il vor impaca pe Dumnezeu. Si alegindu-si singuri dintre ei

conducatori pentru a-i indruma, primeau invata'tura si se botezau si

apoi se duceau in graba in biserici. (Sozomen, II, 5).

CAPITOLUL XXII

EUSEBIE DIN NICOMIDIA A ATACAT EPISCOPATUL
DIN CONSTANTINOPOL

;

SCRISOAREA LUI CONSTANTIN IMPOTRIVA ACELUIA

Aparatorii ticalosiei lui Arie nu au parasit sinodul. Aceia care,

pentru el, si-au dat mina intr-o marturisire a credintei, au imitat dupa

aceea purtarile lupilor. Caci dupa ce prea sfintul Alexandru, care in cu-

vintarile lui a tunat impotriva lui Arie, Alexandru deci, episcopul Bi-
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zan^ului, caci a§a se numea atunci Constantinopolul, a trecut intr-o viata

rnai buna, Eusebie, aparatorul necredin^ei, nesocotind regulile pe care

eu pu^in inainte de consfin^ire si el impreuna cu ceilalti episcopi, pa-

rasind la repezeala Nicomidia a uzurpat scaunul constantinopolitan,

desi se comunicasera peste tot regulile ca episcopii §i preo^ii nu au voie

sa treaca dintr-un oras in altiul. Dar nu e de mirare ca umii care se

inversuneaza astfel impotriva dumnezeirii Celui Unul Nascut nesoco-

tesc cu nesabuin^a si alte legi. Caci nu numai atunci a facut acest lu-

cru neobisnuit dar si altadata a savirsit ceva asemanator. Acesta, pe

cind era episcop in Berit, a trecut degraba in Nicomidia si in cele din

urma, dupa Sinod, a fost alungat din acea nebunie a impietatii date pe

fata si, odata cu el, si Teogonie din Niceea.

Acest lucru 1-a facut cunoscut in scrisoare imparatul Constantin.

Iar eu m-am gindit sa intercalez in aceasta lucrare sfirsitul acestei scri-

sori : «Cine este acesta care invata astfel pe poporul nevinovat ? Eu-

sebie este de o cruzime de tiran. Sa se stie pretutindeni faptul ca este

protejatul unui tiran — ceea ce este evident din multe lucruri. Acest

lucru este dovada mortii episcopilor de buna credin^a ; acest lucru il

striga pe fata si persecutarea de mare cruzime a crestinilor. Acum nu

spun nimic despre injuriile aduse mie, prin care atunci cind cea mai

mare parte dintre adversari discutau despre uneltire, acesta avea ochii

atinti^i impotriva mea. Un singur lucru i-a lipsit — ca nu a oferit

itiranului si un sacerdotiu inarmat. Dar sa nu creada cineva ca sint

mai putin pregatit pentru dovedirea acestora. Judecata este cunoscuta,

fiindca se stie ca preo^ii si diaconii care 1-au urmat pe Eusebie au fost

prinsi de mine. Dar tree si peste acele lucruri care acum sint cunoscute

nu pentru indignarea starnita, ci pentru tulburarea lor dovedita de

mine. Singura grija, dupa mine, este sa observ ca voi sinte^i chemati

sa impartasiti crima (aceasta). Caci din cauza dezbinarii si rasturnarii

provocate de Eusebie, a# dobindit o oon^tiinta departata 3e adevar. Dar

insanatosirea acestei situa^ii nu va intirzia, daca, alegind acum un epis-

cop credincios si integru, va reintoarceti la Dumnezeu. Fiindca in pre-

zent exfeta in voi dorin^a (in aceasta direc^ie), ar trebui sa existe in

voi si aceasta reintoarcere ; si sa cumpaniti in judecata voastra daca

Eusebie, prevenit, nu a venit cumva incaace (aici), cu cea mai nebuna
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paza a complicilor sai si nu a zdruncinat, fara pic de rusine, ordinea

dreptatii. Dar fiindca despre pomenitul Eusebie se cade sa vorbesc pe

scurt in fata devotamentului vostru, ascultatl. Rabdarea voastra va

aminteste de sinodul tinut in orasul Niceea : acestui sinod i-am dovedit

si eu cu cucerniae inchitnarea oon«stlin$ei mele, nevoind aitceva decat

sS statornicesc buna in^elegere intre toti §i, in fata tuturor, sa combat

si sa inlatur aceasta diseordie, care a avut obirsia in trufia lui Arie din

Alexandria, intarita prin dorin^a pervertita si funesta a lui Eusebie.

Dar toemai Eusebie, o dragii si prea iubi^ii inei, ou ce atenlta cenoetare

credeti (fiindca in con^tiinta era invins), cu cita neorinduiala staruia

in minciuna declarata, trimitindu-mi diversi care sa ma roage pentru

el, cerind de la mine iertare ca nu cumva, dovedit pentru raul facut,

sa fie lipsit de cinstire.

Martor mi-e Dumnezeu, Care sa fie si in mine, si in dragostea

voastra de bine. Caci si pe mine m-a tulburait si m-a luat prin surprin-

dere acel pe care il cunoa^te^i ?i voi. Atunci toate s-au petrecut asa

cum le dorea el, fiindca raul salasluia in constiin^a lui. Dar, ca sa tree

cu vederea celelalte rataciri ale lui, ascultati, va rog, ce a facut mai

ales impreuna cu Teogonie, partas al necredin^ei lui. Poruncisem sa

fie trimisi incoace ci^iva din Alexandria care se indepartasera de la

credint/a noastra fiindca cu slujirea lor aprindeau flacarile min^ii. Dar

acesti binevoitori si prea buni episcopi, pe care adevarul Sinodului ii

pastra pentru penitents, nu numai ca i-au primit pe aceia, i-au sj gazduit

la ei, dar au hotarit chiar sa impartaseasca vointa de rau a lor. De

aceea am hotarit sa se ia aceste masuri cu privire la acesti nerecunos-

catori — sa fie smulsi si deportati intr-un loc de exil indepartat. Acum

e da datoria voastra sa va intoarceti la Dumnezeu, cu acea credinp

care intotdeauna se §i cuvine sa fie, si se cade sa fie si sa actioneze in

voi. Caci noi ne bucuram sa avem episcopi curati, ?i drept-credinciosi

si induratori. Dar daca cineva indrazneste cumva sa incurajeze la

amintirea lor nesanatoasa, sau la lauda, va fi de indata reprimat in in-

drazneala sa, de interventia slujitorului lui Dumnezeu, adica a mea.

«Domnul sa va aiba in paza, prea iubiti frat;i». (Teodoret, I, 18 si 19).
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CAPITOLUL XXIII

EUSEBIE OlSTIGA DIN NOU DE LA CONSTANTIN
IERTAREA OBTINUTA PENTRU ARIENI

Asadar, acestia au fost si condamnati si alungatj. din oras. Si in

Nicomidia a fost hirotonit episcop Amfion (ed. f
Appion), iar in Niceea,

Chrestus. Dar incepind din nou prin uneltirile obisnuite si gasind ca,

prin minciuni, ar putea avea parte de clementa imparatului, au fost

repusi si au recapatat puterea de mai inainte. Caci Eusebie, cum am
mai spus, a fost, in mod abuziv, intiistataitor si la Constantinopol si,

venind adesea la imparat, a dobindit o mai mare parere de sine §i,

cistigindu-i increderea prin convorbiri repetate, a statornicit repre-

siuni crincene impotriva aparatorilor adevarului. Dintru inceput a de-

clarat ca doreste scaunul Ierusalimului si, ca unul care are in vedere

o foarte vestita opera de edificare, 1-a prins in cursa pe imparat prin-

tr-un plan bine intocmit. De aceea a fost trimis cu mult respect, iar

imparatul i-a daruit vehicule si alte compensari. Odata cu el a plecat

deci si Teogonie din Niceea, partas la toate sfaturile rele ale lui, asa

cum am mai spus. (Teodoret, I, 20 si 21).

CAPITOLUL XXIV

PRIN CE IN§ELATORIE EUSTATIE DIN ANTIOHIA

A FOST INDEPARTAT DE LA EPISCOPAT SI TRIMIS IN EXIL

SI CARE AU FOST CEI HIROTONITI DUPA EL

Venind apoi in Antiohia si arborind o masca de prietenie, s-au fa-

cut stapini printr-o nemaipomenita silnicie. Caci Eustatie, mare lupta-

tor pentru adevar, i-a aratat o larga osprtalitate fra^easca. Cind au

ajuns la locurile sfinte si i-au vazut pe to^i de acord, adica pe Eusebie

din Cezareea, pe Patrofil din Scythopolis, pe Actie din Lida, pe Teo-

dot din Laodiceea, si pe al^ii, care luasera lepra lui Arie, le-au anun^at

cele puse la cale si, impreuna cu ei, au venit la Antiohia. Iar sosirea

lor era prezentata sub un aspect lipsit de onoare ; insa ceea ce se punea

la cale era un razboi al credin^ei. Caci negustorii (conducatorii) au ve-

nit la sinod (An. 331) intovarasind o femeie prostituata si indemnind ca

cele spuse de ea sa fie luate in seama. Apoi, to# ceilal^i fiind sfatui^i

sa piece, au introdus-o pe femeia de trei ori nenorocita. Iar ea, aratin-
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du-si copilul mie de la sin, spunea ca 1-a eonceput si 1-a nascut in

urma concubinajului cu Eustatie, pe care il tot numea nerusinat. El

insa, constient de calomnia ei atit de evidenta, a dat porunca sa se

prezinte oei care au cunostinta de aoest fapt. J?i pentru ca ea spunea

ca nu are nici un martor pentru acuzare, judecatori prea drepft i-au

cerut sa jure. Binein^eles ca legea susftne cu tarie (Deut. 19, 15) ca

cele afirmate trebuie sprijinite de doi sau trei martori, pentru a fi cre-

zute adevarate ; iar Apostolul (I Tim. 5, 19) inva^a sa nu fie primita pira

(acuzatia) impotriva unui preot, decit daca e facuta cu doi sau trei

martori. Dar acestia, dispre^uind legile sfinte, au primit acuzatia fara

martori adusa impotriva unui asemenea barbat. Dupa ce femeia aceea

a depus juramint a adaugat ca acel copil e rodul concubinajului cu

Eustatie. §i atunci, ca niste iubitori ai adevarului, acestia au dat un
decret impotriva barbatului adulter ; unii aduceau pe fata reclamatli

impotriva episcopilor (deoarece erau de fa^a mul^i si se impotriveau,

in numele inva^aturilor apostolice, si nu stiau nicioum cele puse la

cale) si laudau pe marele Eustatie, impiedicind aplicarea decretului

nedrept al acelora. Dupa ce s-a infaptuit aceasta, cei care au pregatit

aceasta fapta au plecat de indata la imparat si 1-au convins ca pira a

fost adevarata si dreapta sentin^a (contra) lui Eustatie, care au pus sa

fie izgonit, ca tiran si barbat adulter, el, (care era) incarnarea evlaviei

si chipul curatiei. Iar el a fost dus prin Tracia la ora§ul Iliriei. Iar aceia

au hirotonit in locul lui pe Eulalie.

La scurta vreme, in timp ce acesta inca traia, aceia au vrut sa-1

mute acolo pe Eusebie din Palestina ; dar pentru ca Eusebie s-a ferit

de mutare si imparatul a interzis-o, 1-au numit pe Eufronie. La un an

si citeva luni acesta a murit, fiind episcop, si (ei) au transmis episco-

patul acelei Biserici lui Placit. Insa to^i acestia au finut ascunsa ciuma

lui Arie. $i aceasta pentru ca mul^i dintre cei care traiau in credin^a,

si dintre preoti, si dintre ceilalti, parasind comunitatile bisericesti, se

adunau tocmai la ei. Pe acestia toft ii numeau sustinatorii lui Eusta-

tie, fiindca dupa plecarea lui, se adunau de o parte. Iar femeia aceea

de trei ori nenorocita, prada suferin^ei unei boli nemiloase, a dat pe

fat.a inselaciunea ; si a mai dezvaluit i?i acea ticluire a tragediei, facind

cunoscute cele care pareau pregatite nu de doi sau de trei, ci de foarte

multi preoti. Caci se spune ca ea s-a invoit pe bani sa aduoa acea

calomnie. Iar juramintul nu a fost cu totul fals, deoarece acel copil

despre care a jurat era fiul unuia numit Eustatie, mester fierar. (Teo-

doret, I, 21).
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CAPITOLUL XXV

DESPRE DIVIZAREA POPORULUI DIN ANTIOHIA
DIN PRICINA LUI EUSTATIE

Atunci a izbucnit in Antiohia o adevarata rascoala in urma de-

punerii lui Eustatie, §i dupa aceea s-a ajuns la un foe atit de mare cu

privire la alegerile episoopului, incit a pierit aproape toata cetatea,

poporul imparfrndu-se in doua parti. Unii se indreptau spre Antiohia

ca sa-1 transporte pe Eusebie in Palestina, al^ii se straduiau sa-1 re-

aduca pe Eustatie. De fiecare parte era §i poporul din ora§, dar §i mina

armata §i to^i se agitau ca impotriva dusmanilor, incit s-ar fi ajuns

poate, la arme, daca nu i-ar fi tinut in friu teama de Dumnezeu si de

conducatori. Caci impSratul a potolit rascoala prin scrisorile sale. Eu-

sebie insa a refuzat si s-a retras in Palestina ; admirind aceasta hota-

rire, imparatul i-a scris, laudind propunerea §i declarindu-1 fericit si

ca e demn sa fie ales episcop nu al unui singur oras, ci al lumii intregi.

De altfel se spune ca scaunul Bisericii din Antiohia a fost vacant

timp de opt ani. La urma a fost numit Eufronie, prin stradania dus-

manilor credintei niceene. Asadar acestea fiind expuse in acest volum
conform rinduielilor biserioe§ti, e timpul sa fie puse in ordine cartile!

care urmeaza. (Socrate, I, 18).
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CAPITOLUL I

DESPRE CONVERTIREA NEAMURILOR
DE INDIENI SI DE PERSI

In vremea credinciosului imparat Constantin au primit inva^aturi

elementare creatine si neamurile de indieni si cele din Iberia (Geor-

gia). Am auzit insa ca si armenii tot atunci au devenit crestini. Caci

se zice ca Tiridate, regele de atunci al acestui neam, in urma unui semn
minunat al lui Dumnezeu, semn care a avut loc in preajma casei lui,

s-a facut crestin si totodata a poruncit ca toft cei supusi autoritafti lui

sa-si piece capul de asemenea lui Dumnezeu intr-o singura inva^atura.

De acolo inva^atura cresting a trecut si la alte neamuri vecine si s-a

raspindit mult. La persi insa cred ca inceputul crestinismului a avut

loc in timp ce unii dintre ei, venind la ostroini 97 si la armeni cu inte-

rese comerciale, cum obisnuiau, au stat de vorba cu acei barbaft sfinft

si au cunoscut virtuftle lor. (Sozomen II, 7).

CAPITOLUL II

CUM AU ACUZAT IUDEII PE CREATINE PERSANI

;

CINE, CITI §1 IN CE FEL AU PATIMIT EI INTRE PERSI

Cu trecerea timpului s-au inmultit si au inceput sa aiba biserici

si preoft §i alft slujitori. Nu puftn ii intrista acest lucru pe magi 98
,

carora eslte stiut ca le-a fost incredin^ata dintru inceput religia persi-

lor, prin succesiunea generator, ca unui trib sacerdotal. Acest lucru

ii nemulfumea si pe iudei, dusmani oarecum naturali ai inva^aturii

creatine. De aceea 1-au acuzat in fa^a lui Sapor", regele de atunci, pe

Simion, arhiepiscopul Seleuciei si al oraselor din Ctesifon, in regatul

persan, ca ar fi prieten cu imparatul romanilor caruia ii dezvaluie in-

teresele comerciale ale persilor. Sapor, dind crezare acestor abateri, in

primul rind i-a pedepsit pe crestini impunindu-le biruri foarte mari

97. Locuitori ai provindei Osrhoene, creata de Diocletian to jumatatea de
Sud a provinciei Mesopotamia, avind capitala la Edessa.

98. Cunoscatori in astrologie §i conducStori in religia lui Zoroastru.
99. Este vorba de regele per§ilor Sapor II sau «cel Mare», din dinastia sas-

sanida, care a domnit intre 310—370.
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ca sa-i recunoasca pe oei mai mul$i dintre ei, care au fost mai greu

lovi$i de saracie ; si a adaugat in felul acesta, prin oameni cruzi, si

exilul, pina cind, lipsiti de bani si sili^i de abuzurile repetate, crestinii

au ajuns sa-si dispre^uiasca legile propriei religii. Iar dupa aceasta i-a

nimicit prin sabia amenintarilor pe preo^i si pe slujitorii lui Dumne-

zeu, a desfiin^at bisericile si le-a confiscat toate bunurile. Dar pe Si-

mion a poruncit sa fie adus la el, ca pe unul care a tradat regatul si

religia persilor. Iar magii, ajutaji de iudei, se grabeau sa distruga sfin-

tele biserici. Simion a fost prins, pus in lanturi si dus la rege. Simion

a fost un om mare si vestit pentru curajul lui. Caci dupa ce Sapor a

poruncit sa fie dus la tortura, nici nu i-a fost frica, nici nu i s-a inchi-

nat. Din aceasta pricina, regele, infuriindu-se mai tare, 1-a intrebat de

ce nu i se inchina, deoarece inainte obisnuia sa o faca. Iar Simion a

spus : «Inainite nu eram adus in lanturi cind negam credin^a in ade-

varatul Dumnezeu si, neavind nici indoiala in aceasta privinta, impli-

neam toate cele datorate regelui. Acum insa nu-mi este ingaduit sa

mai fac acest lucru. Caci am venit ca sa lupt pentru inva^atura si cre-

din^a noastra».

Celui care spunea acestea, regele i-a poruncit sa se inchine soarelui

si i-a fagaduit ca, daca va face si mai mult, el il va rasplati cu cea mai

mare cinste ; dar 1-a amenin^at ca, daca se impotriveste, il va trimite la

moarte impreuna cu tot neamul crestinesc. Cum pe Simion nici nu-1

putea inspaiminta cu torturi si nici nu-1 putea indupleca cu fagaduin^e,

caci raminea tare si nu voia sa se inchine soarelui si nici sa-si tradeze

religia, a poruncit sa fie tinut in lanturi, crezind ca, dupa mai multa

vreme, ii va slabi rezisten^a. Pe cind era dus la carcera, 1-a vazut un
eunuc batrin, Ustazades (al. Ustazanes, si Ustazares), care 1-a crescut pe

Sapor si era mai marele palatului. Acesta, ridicindu-se, i s-a inchinat.

Caci sedea in fa^a portilor palatului. Simion 1-a primit cu ocari §i a

strigat la el cu furie si si-a intors capul cu dispre^. Batrinul, fiind cres-

tin, nu cu mult timp inainte fusese silit sa se inchine soarelui. Atunci

eunucul, izbucnind in plins, s-a dezbracatgemind de haina stralucitoare

cu care era imbracat si, luind o imbracaminte de doliu, sedea plingind

si gemind in fa^a palatului regal : Vai ! — spuse — cum sa cred ca

Dumnezeu mai este in preajma mea, cind eu 1-am renegat, in timp ce

pentru aceasta cauza bunul meu prieten Simion nici nu mi-a raspuns

si a trecut, intorcindu-§i capul furies ? Cind Sapor a auzit acestea,

chemindu-1 la el, 1-a intrebat de ce jeleste sau daca i s-a intimplat

vreun necaz in imprejurimile palatului. Ustazades i-a raspuns : «0, rege,

nu am suferit nici o nenorocire in casa acestei lumi. Ce bine era daca,
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in locul celor ce mi s-au intimplat acum, m-as fi ales cu toate celelalte

nenorociri ! Pling pentru ca traiese, cind ar fi trebuit sa mor. Vad soa-

rele la care m-am inchinat ca sa ma supun voin^ei tale, si nu dupa

juruinta vointei mele. Este drept sa mor pentru amindoua aceste mo-
tive : si fiindca 1-am tradat pe Hristos, si fiindca te-am inselat pe tine».

Si spunind acestea, a jurat pe Creatorul cerului si al pamintului ca nu
isi va mai sehimba hotarirea. Sapor insa, admirind statornicia eunu-

cului, se inversuna mai cumplit impotriva crestinilor, pentru ca, aetio-

nind astfel, sa aiba mai multa roada nelegiuirile lui. Tratindu-1 insa pe

batrin cind cu blinde^e, cind cu nu mai pu^ina ferocitate, gindea ca

acela se va razvrati impotriva sa. Si fiindca nu facea nimic, Ustazades

marturisind ca el niciodata nu va fi atit de prost incit sa sovaiasca a

cinsti pe Dumnezeu Creatorul, mai degraba decit pe cele care au fost

create de Dumnezeu, atunci cuprins de furie, Sapor a poruncit sa i se

taie capul cu palosul. In timp ce era dus la moarte, 1-a rugat pe calau

sa-1 sprijine pu^in, pentru ca avea sa trimita ceva regelui, si chemind

pe unul dintre eunucii credinciosi, ii porunci sa-i spuna lui Sapor

acestea : «Pentru cinstea pe care din tinerete si pina acum am avut-o

in casa ta, o rege, slujind cu zel si pricepere si tatalui tau si \ie, nu-mi

lipsesc martorii, si tu stii prea bine aceasta. Pentru toate cite vi le-am

inchinat cindva voua, da-mi in schimb aceasta : ca nu cumva vreun

nestiutor sa creada ca sint dus la pedeapsa capitala ca unul care nu am
dovedit credin^a regelui, sau ca am dat dovada de vreo vointa de rau,

si ca sa se arate mai limpede ce se intimpla, un crainic sa anun^e tutu-

ror strigind ca lui Ustazades i se taie capul nu pentru ca ar fi fost

dusman regelui, ci fiindca a marturisit ca este crestin, refuzind sa re-

nunfe la Dumnezeul sau in fa^a regelui ». Eunucul a anun^at regelui

acestea. Sapor a pus de indata un crainic sa strige asa cum a fost ruga-

mintea lui Ustazades. Caci el credea ca ceilalti crestini ar putea renun^a

la credin^a crestina daca isi vor da seama ca nu va ierta nimic unui

crestin acela care ucide pe batrinul care 1-a crescut si a fost devotat in

prietenia lui. Ustazades insa s-a straduit sa fie strigata in public cauza

mortii sale crezind ca mul^i crestini ar putea fi inspaiminta^i daca el

s-ar fi inchinat soarelui din frica ; dar acum, vazind ca el moare pentru

credinp, se vor gasi mul^i imitatori ai virtu^ii sale (Sozomen, II, 8). Iar

Simion, aflind acestea in inchisoare, a inal^at lui Dumnezeu cintece de

slava pentru acela.

8 — Casiodor



114 CASIODOR

In alta zi, care era a sasea zi de sarbatoare a saptaminii mari, in

care inainte de sarbatoarea Invierii se celebra amintirea de fiecare an

a Patimilor Mintuitorului, regele a hotarit ca si Simion sa piara prin

sabie. Caci, adus din nou de la carcera in palatul regal, ii vorbea lui

Sapor cu prea multa inflacarare despre credin^a, §i nu a vrut sa se

inchine nici regelui si nici soarelui. In aceeasi zi a poruncit sa piara in

acelasi fel si alti o suta de crestini aflati in inchisoare. Pina la urma s--a

poruncit ca Simion sa fie omorit in asa fel incit sa vada moartea tuturor.

Caci primtre acestia erau unii episcopi, al^ii preop, al^ii din diferite

ordine preot,esti. Pe cind erau cu to^ii dusi la moarte, venind mai marele

magilor, ii intreba pe ei daca vor sa traiasca si sa aduca inchinare rege-

lui, si soarelui. Si cum nici unul nu alegea asemenea viata, calaii prega-

teau martiriul mortii. Simion, care era de fa^a, ii imbarbata pe toti si

vorbea despre inviere si evlavie si, folosind credin^a din Sfinta Scrip-

tura, spunea : «Adevarata via^a este sa mori astfel, iar negarea lui

Dumnezeu este moarte sigura ; adaugind ca, dupa pu^in timp, chiar fara

intervent;ia nimanui, va surveni moartea. Acesta este sfir§itul inevitabil

al tuturor muritorilor, dupa aceasta insa dainuirea nu este la fel pentru

toti, ci oarecum dupa felul cum oamenii au facut sa prevaleze ratiunea

in viata lor, a celor care si-au rinduit bine darurile si primesc fara sa

cricneasca raul loviturilor. Dar dintre toate lucrurile bune, nimic nu
este mai mare §i mai fericit decit sa alegi a muri pentru Dumnezeu».
Spunind acestea, si parca invatindu-i pe fiii sai cum se cuvenea ca fie-

care sa fie instruit in intrecerile sfinte, Simion inainta voios spre

moarte. Si dupa ce calaul ii omorise pe cei o suta, la urma a venit la

Simion, la Abedeealla si la Anania : amindoi batrini, cu parul alb,

numiti in timp ce pastorea Simion in Biserica, prinsi si pusi in lanturi

odata cu el (Sozomen, II, 9).

Atunci Pusicius, care era acolo ca mai mare peste toti angajatii

regelui, vazindu-1 pe Anania cum tremura pe cind se pregatea sa

moara, spuse : Inchide putin ochii, batrine, si fii sigur ca in curind il

vei vedea la fata pe Hristos. Imediat ce a spus acestea a fost prins, dus

la rege si s-a dovedit ca este crestin, caci vorbise in favoarea inva^aturii

crestine si gindindu-se la martiri. Atunci regele a dat porunca sa fie

ucis intr-un chip neobisnuit si deosebit de crud, adica strapungindu-i-se

ceafa, limba sa-i fie scoasa si aruncata de acolo. Dupa ce s-a facut asa,

unii au acuzat-o si pe fiica sa ; fecioara, nevinovata, a fost prinsa si

ucisa.

In anul urmator, in ziua in care se celebra amintirea Patimilor lui

Hristos si se astepta sarbatoarea Invierii, o porunca neobisnuit de cruda

a lui Sapor s-a raspindit prin toata ^ara persilor : erau condamnat^i la
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moarte to^i cei care marturiseau ca sint cre^tini. Se spune ca atunci o

multime fara numar de crestini au pierit prin sabie : pe unii ii gaseau

ascunsi magii, cautindu-i cu sirg prin orase si adaposturi, al^ii insa, fara

sa spuria nimic, se predau singuri, de buna voie, ca sa nu se creada ca,

prin tacerea lor, se lepadau de Hristos. In timp ce toti crestinii piereau

astfel fara crutare, multi au fost ucisi chiar in palatul regelui, printre

acestia si Azanes, un eunuc foarte drag regelui. Cind Sapor a auzit

aceasta, s-a intristat si a schimbat aceasta distrugere generala §i a

poruncit sa fie ucis.i numai aceia care propovaduiau religia. Cam in

acelasi timp, cazind bolnava regina (Sozomen, II, 10), a fost luata sora

episcopului Simion, pe nume Tharbua, impreuna cu sclava cu care-§i

impartise viata ; in urma uneltirilor unor iudei care le acuzau, s-a

intimplat sa fie considerate ca au facut farmece reginei, din cauza

mortii lui Simion. In adevar, regina, cum cei bolnavi obisnuiesc sa

piece urechea la asemenea, vorbe, a banuit ca e adevarata invinuirea

mai ales aceea facuta de iudei, deoarece si ea stia unele lucruri ase-

manatoare, §i ii socotea pe iudei ca ii sint binevoitori §i nu mint. Magii,

luindu-le pe Tharbua si pe celelalte, le-au nimicit prin torturile unei

morti crincene. Legate de stilpi, taindu-le prin mijioc cu fierastraul,

le-au sfirtecat omorindu-le cu cruzime, si au pus-o pe regina sa treaca

printre stilpi pe cind ele isi dadeau sufletul.

Se spune ca Tharbua aceasta a fost tare frumoasa si, indragita de

unii dintre magi, i s-a cerut in ascuns sa traiasca impreuna, fagaduin-

du-i-se ca rasplata iertarea sa si a celorlalte, daca ar fi consimtit la

pacat. Ea nu a suportat nici sa auda de desfrinare, ci aducind mustrari

pentru aceasta cerere rusinoasa, a pasit cu bucurie la moarte, ca sa

nu-si tradeze sfinta feciorie.

Magii si conducatorii lor, strabatind intreaga provincie, dupa po-

runoa lui Sapor, ca sa-i prinda pe preo^ii si propovaduitorii invataturii

crestine, ii pedepseau pe episcopi si pe preo^i, si mai ales in regiunea

adiabenilor. Aici este locul sa numim pe Persicus si alt;i multi crestini

(Sozomen, II, 11).

In vremea aceea 1-au prins si pe episcopul Acepsima si pe multi

dintre clericii lui ; avindu-1 pe intiistatator, au crezut ca e destul, lasin-

du-i pe ceilalti lipsiti de sprijin. Dar Iaoob, un preot din Pont, (care de

buna voie) il urma pe Acepsima si rugindu-i pe magi, s-a intimplat sa

fie prins in capcaina in acelasi fel. Caci atunci il servea voios si pe

batrin si ii usura intrucitva si suferinta si pe cit putea ii oblojea fara
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incetare ranile. In adevar, dupa putin timp magii 1-au torturat cu mare

cruzime, silindu-1 sa se inchine soarelui. La refuzul lui, 1-au pus din

nou in languid. Dar aveau in carcera si multi al^i preo^i si diaconi, dupa

ce ii biciuisera. Trecind citva timp, mai marele magilor a cerut sfatul

regeiui in privinta acelora
;
primind incuviintarea sa faca ce vor voi,

daca aceia nu se vor inchina soarelui, ei au comunicat in carcera vointa

regeiui. La raspunsul lor deschis, ca niciodata nu vor fi tradatori ai lui

Hristos si nici nu se vor inchina soarelui, i-a sfisiat cu vergile, fara pic

de mila. Acepsima a murit barbateste odata cu acestia, pentru martu-

risirea credin^ei. Unii dintre armeni, in timp ce erau ostatici la persi,

luind trupul lui in ascuns, 1-au inmormintat cum se cuvenea. Al^ii insa,

desi n-au fost mai putin biciui^i, au trait mai mult decit se sperase ;
si

nevrind sa-si schimbe credin^a, au fost din nou pusi in lan^uri. Impre-

una cu acestia era Aithala ; in timp ce era lovit cu mare furie, i s-au

dislocat umerii, astfel ca dupa aceea era vazut cum isi purta miinile

mortificate si altii ii duceau mincarea la gura.

Asadar sub domnia acestuia, au trecut la via^a cea buna, prin mar-

turisire, preo$i, diaconi, monahi si sfinte fecioare si al^i membri ai

Bisericii si nenumara^i sirguitori pentru inva^atura crestina. Tot in

vremea aceea a patimit episcopul Marc Bichor impreuna cu aproape

doua sute cincizeci de clerici care fusesera prinsi de persi, impreuna cu

acela. Atunci a fost incununat cu titlul de martir si Milesie, care mai

inainte era ostas in armata persana, iar apoi, parasind armata, si-a do-

vedil zelul pentru convie^uirea apostolica. (Sozomen, II, 12).

Caci se spune ca, dupa ce fusese hirotonit episcop intr-un oras

persan, adesea a patimit multe si, lovit si schingiuit, a suportat totul cu

barbate. $i pentru ca pe nimeni nu a putut convinge de existen^a lui

Hristos, a blestemat orasul si a plecat de acolo. In scurta vreme, cind

fruntasii acelui oras au gresit fata de rege, a venit pe neasteptate o

armata cu trei sute de elefanti, a distrus orasul si, arindu-1 ca pe o

regiune pustiita, 1-au lasat semanaturilor. Episcopul Milesie insa, purtind

cu el numai o desaga, in care avea codicele sfint al Evangheliilor, a

purees sa predice la Ierusalim, §i de acolo in Egipt, ca sa-i vada pe

monahii care salasluiau acolo. Sirienii, care au scris despre faptele §i

viata lui, sint martori ca acesta a fost un sfint si a facut §i minuni. Se

spune ca aceia care au fost incununa^i cu martiriul in timpul domniei

lui Sapor au fost vreo saisprezece mii de barba^i si femei. (Sozomen,

II, 13).
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CAPITOLUL III

SCRISOAREA LUI CONSTANTIN CATRE REGELE PERSILOR,
CU PRIVIRE LA CRESTINI

Imparatul Constantin s-a ingrijit din propria vointa de aparatorii

credintei la persi. Aflind ca aceia au avut mult de suferit de la cei fara

credinta si ca regele acestora, supus greselilor ii expune la diferite pri-

mejdii, i-a trimis prin legatii care erau atunci acolo, sfaturi, rugindu-1

sa-i trateze cu cinstea cuvenita pe credinciosii lui Dumnezeu care erau

in stapinirea lui. Dar stradania credinciosului imparat e mai bine pusa

in valoare cunoscind scrisoarea lui.

SCRISOAREA IMPARATULUI CONSTANTIN
CATRE REGELE PERSILOR, SAPOR.

DESPRE GRIJA LUI DUMNEZEU FATA DE OAMENI

Ca aparator al sfintei credinte, am avut parte de lumina adevaru-

lui : condus de adevarul luminii, cunosc sfinta credinta. Prin urmare,

asa cum dovedesc lucrurile insele, vad ca aceasta este credinta demna
de cinstire si care prilejuieste tuturor invatatura cunoasterii Preasfin-

tului Dumnezeu. Marturisesc ca eu am aceasta credinta. Ca avind in

ajutor puterea acestui Dumnezeu, am dobindit, printr-o nadejde de

nezdruncinat in mintuire, toata intinderea de pamint incepind de la

tarmul oceanului ; asa ca to^i cei care au fost inrobiti de atitia tirani

prin infringeri silnice si au fost tinuti in intuneric, redobindind liber-

tatea tuturor lucrurilor, se ridica printr-o administrate oarecum rein-

viata. Acestui Dumnezeu ma inchin, al carui semn juruit lui Dumnezeu
il poarta pe umar armata mea si de la Care, cind li cere cu vorba

dreapta ceva, dobindeste. Si chiar din insemnele victoriei primesc pe

data binefaceri. Pe acest Dumnezeu deci marturisesc ca II voi slavi cu

o amintire fara moarte si cred, cu mintea curata, ca este mai presus de

toate lucrurile. Pe El il voi invooa in genunchi fugind de tot singele

varsat in mod infiorator si de mirosurile ingrozitoare de care trebuie

sa fugim, si evit orice flacara prea paminteasca. Greseala blestemata si

de nespus a doborit multe dintre popoare si a harazit infernului toate

neamurile. Caci pe acestea Dumnezeul tuturor le-a adus pe lume pentru

oameni prin grija indurarii Lui ; din necesitate, nu ingaduie ca acestea

sa fie determinate dupa dorin^a fiecaruia. El cere insa tuturor (oame-

ni lcr) un gind curat si un suflet neprihanit, pretinde comportari pline

de virtute si credinta, il incinta operele de blinde^e §i mila, ii iubeste
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pe cei blinzi, are ura pentru cei ce tulbura pe altii, indrageste credinta,

pedepseste perfidia, dispre^uieste orice dominate plina de trufie, pe-

depseste neinduplecarea celor ingimfati, ii nimiceste pe cei care se ridica

la trufie, dar ii rasplateste cu cele meritate pe cei umili si rabdatori.

Si iata ca in felul acesta, pre^uind mult si dreapta domnie, Isi

intinde sprijinul puterii Sale si pazeste in linistea pacii in^elepciunea

imperiala. Caci, si nu cred ca gresesc, frate al meu, trebuie sa martu-

risesc ca acest Dumnezeu este Cei dintii dintre toti, si Parinte, pe care

multi care au domnit la noi, ispititi de greseli nebune, au incercat sa-L

nege. Dar pe toti acestia i-a ajuns un sfirsit funest, asa ca orice neam
de oameni care venea dupa ei era considerat ca imagineaza uciderea

lor ca un exemplu al blestemului. Cred ca unul dintre acestia este Vale-

rian 10
°, pe care un bici al miniei divine, gonindu-1 parca de pe pamin-

turile noastre, 1-a minat in parole voastre, ca pedeapsa. Acesta, foarte

vestit pentru modestia sa, este cunoscut la noi prin aceea ca a aratat

acest semn. Dar si acest lucru s-a schimbat in bine pentru ca in vremea

noastra sa fie evident un asemenea necaz. Caci am vazut si eu sfir§itul

acelora care nu de mult au tulburat poporul credincios prin inva^aturi

nelegiuite despre Dumnezeu. Asa ca aduc nemasurate multumiri lui

Dumnezeu fiindca tot neamul omenesc se bucura cuviincios de nemar-

ginita putere dumnezeiasca, respectind legea divina, odata redobindita

linistea. De aceea eu cred ca si chiar pentru noi toate provin in felul

eel mai bun si cu grija, atunci cind, prin religia lor curata si demna de

lauda si prin in^elegerea divina, cadem de acord sa se zideasca toate

cum se cuvine.

Asadar, despre asemenea comunitate de oameni, adica a crestinilor

pentru care va spun toate acestea, cu cita placere crezi ca o ascult, cind

pina si rangurile cele inalte ale persilor sint impodobite prin ei mai

mult decit o doresc ? Tu insa vei cirmui in mod fericit daca vei fi ca si

ei si vei avea aceleasi in comun cu ei. Caci asa, vei avea un stapin al

tuturor blind, binevoitor si indurator. Pe acestia ti-i incredintez tie,

pentru ca aceea ce este frumos sa accept dupa evlavie. Pe acestia sa-i

iubeisti cum se cuvine si sa-i faci partasi ai indurarii tale, si promite-ti

pe constiin^a, tie si mie, ca vei avea incredere in harul nesfirsit.

Asa a facut prea bunul imparat, inzestrat cu credinta si avind

grija nu numai de supusii lui, ci si de aceia care se aflau sub alte ocir-

muiri. De aceea si el insusi, cu proteguirea divina, a pus stapinire si pe

l'OO. Dupa relatarea scriitorului crestin Lactantiu in scrierea Despre moartea
persecutorilor, 5, in anul 260, Valerian a fost luat prizonier in razboiul cu per?ii,

in timpul regelui Sapor I (241—272) $i a murit in caiptivitate. Ca sa-i umileasca

pe romani, pen§ii 1-au jupuit de viu $i i-au pus trupul umplut cu paie intr-un

ternplu persan.
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intreaga Europa si pe Libia, si pe deasupra, avind si cea mai mare

parte din Asia, a avut pretutindeni supusi devotati. Chiar si unii dintre

barbari ii slujeau de buna voie, al^ii pentru ca erau invinsi. Pretutin-

deni se vedeau victorii si imparatul se vadea invingator in toate.

(Teodoret, I, 24).

CAPITOLUL IV

DESPRE SFlRSITUL LUI ALEXANDRU, EPISCOPUL ALEXANDRIN
SI DESPRE 1NCEPUTUL INTIISTATATORULUI ATANASIE

In vremea aceea murind minunatul batrin Alexandru, care nimicise

blasfemiile lui Arie, la cinci luni dupa sinodul de la Niceea 101
, Atanasie

a primit conducerea Bisericii din Alexandria. Am aminat sa relatez

persecutile, fugile, ocarile si nenumaratele pericole prin care a trecut,

si pe care Rufin le-a facut cunoscute cu elocin^a lui. (Teodoret, I, 26,

An, 328).

CAPITOLUL V

CELE INTREPRINSE IMPOTRIVA LUI ATANASIE
SI CUM S-A REFUGIAT ACESTA LA IMPARAT

Dupa mai multe intruniri terminate cu scandal si vrajba si cu stri-

gatele celor care acuzau cerind ca Atanasie sa fie condamnat ca vrajitor

violent si nevrednic de preo^ie, cei trimisi de imparat 1-au scos incet

din adunare, de teama sa nu ajunga prada unui atac. Iar el, stiind ca

nu poate fi in siguranta daca intreprinde ceva impotriva atitor acuza-

tori, avindu-i impotriva si pe judecatori, s-a grabit sa vina la imparat

(Sozomen, II, 24).

Venind asadar Atanasie la imparat, i-a facut cunosout toate pre-

zumtiile episcopilor impotriva sa, iar episcopii, adunindu-se la Mareotes,

au trimis la imparat pe unii dintre preotii care erau de acord cu ei,

adica pe Teogonie din Niceea, pe Teodor din Perintia, pe Marin din

Calcedon, pe Nareis din Cilicia si pe altii asemenea acestora. Urzind

minciuni si nascocind anumite planuri si pure calomnii, le-au prezentat

ca adevarate acuzatii aduse impotriva lui Atanasie. Ticluind acestea,

101. Batrimil episcop Alexandru a inurit la 17 aprilie 328, deci nu dupa cinci

luni de la Sinodul niceean cum spune Teodoret, iar Sfintul Atanasie a fost nurmt
episcopul Alexandriei in acelaji an, la 8 iunie.
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au venit in orasul Aelia. Caci imparatul poruncise ca orice intrunire din

Tir sa se tina la Aelia. A poruncit sa se adune si altii de pretutindeni,

pentru ca sa se sfin^easca Bisericile inaltate. De asemenea a trimis bar-

bati devotati, vestiti pentru credinta si evlavia lor, recomandindu-le sa

cumpaneasca indelung toate, nu numai pentru pontifi si preoti, dar si

pentru toti cei care aveau nevoie si alergau de pretutindeni. A fost

impodobit §i altarul sacru, ornat cu mantii regale, cu vase, aur si pietre

pretioase. (Teodoret, I, 30).

CAPITOLUL VI

CUM A FOST RECHEMAT ARIE DIN EXIL
SI CE EXPUNERE I-A DAT LUI CONSTANTIN,

SI DESPRE INSELATORIILE ARIENILOR

Intre timp, imparatul 1-a rechemat pe Arie din exil si i-a poruncit

sa marturiseasca printr-o scriere seurta ceea ce crede despre Dumne-
zeu. Atunci el, evitind termenii noi pe care ii gasise mai inainte, a

ticluit o alta explicate, pe care a intarit-o cu cuvinte simple, jurind

chiar ca el asa crede si chiar asa si gindeste si ca nu concepe nimic in

alt fel. Dar iata textul expunerii lui : «Preotii Arie §i Euzoie, catre sta-

pinul nostru preacredincios si iubitor de Dumnezeu, imparatul Constan-

ts. Asa cum a cerut evlavia ta iubitoare de Dumnezeu, ImpSrate

Doamne, expun credinta mea si marturisesc in scris in fata lui Dumne-

zeu ca asa cred §i eu si toti cei care sint impreuna cu mine, precum

urmeaza. Credem intr-unul Dumnezeu, Tatal atotputernicul, si in Dom-
nul Iisus Hristos, Fiul Sau, Care S-a nascut din El mai-nainte de toti

veci ; in Dumnezeu Cuvintul, prin Care toate s-au facut, cite in cer si

pe pamint, Care a venit si S-a intrupat ?i a patimit si a inviat si S-a

suit la ceruri ; si iarasi va veni ca sa judece viii si mortii ; si in Duhul

Sfint, §i in invierea trupului, si in viata veacului ce va sa vie, si in

imparatia cerurilor, si intr-una sfinta si universale Biserica a lui Dum-

nezeu, care este de la inceputuri si pina la sfirsit. Aoeasta credinta am
deprins-o din sfinta Evanghelie, cind Domnul spune apostolilor Sai :

«Mergind, invatati toate neamurile, botezindu-le in numele Tatalui, al

Fiului ?i al Sfintului Duh» (Matei, 28, 19). Daca insa nu credem §i nu

sustinem acestea, cu adevarat in Tatal, in Fiul si in Sfintul Duh, asa

cum ne invata Biserica universala si sfinta Scriptura, pe care le urmam
in totul, judecatorul nostru va fi Dumnezeu, si acum si in ziua ce va

veni. De aceea ne rugam evlaviei tale, Imparate care iubesti pe Dum-

nezeu, ca atita vreme cit sintem clerici si avem credinta si intelegerea
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Bisericii si a sfintei Scripturi, sa dati porunca sa fim uni^i Bisericii

noastre mame, prin credinta ta pasnica si iubitoare de Dumnezeu ; sa

puneti capat anchetelor si excesului de cercetari, pentru ca si noi to^i

impreuna, pe de o parte, -si sfinta Biserica, pe de alta, impacaft, sa

rostim cuvinte inaltatoare pentru domnia pasnica si evlavioasa si pen-

tru tot neamul tau».

Unii au judecat ca aceasta expunere de credinta este compusa cu

iscusin^a, ca sa dea impresia ca 1-au impaoat pe imparat prin vorbe si

in felul acesta este purificata de invataturile lui Arie, in masura in

care i se acorda incredere si au in^eles si unii si ceilalji. Dar imparatul,

socotind ca Arie si Euzoie cred la fel cu aceia care s-au intrunit la

Niceea, s-a bucurat mult. Totusi nu s-a lasat convins sa-i primeasca in

comunitatea Bisericii inainte de a fi cercetati §i verificati de persoane

potrivite, conform legii bisericesti, ci i-a indrumat la episcopii adunati

atunci la Ierusalim, scriindu-le sa examineze buna credinta a expu-

nerii lor si sa pronun^e o hotarire de clemen^a referitoare la ei. Dar daca

ei cred ca aceia au suferit o nedreptate din invidie sau ca nu aveau de

unde sa ceara judecatori care sa-i gaseasca vinova^i, sa-i trimita inapoi,

in penitenta. Iar cind s-a ivit prilejul, pe partizanii lui Arie i-au primit

in mijlocul comunita^ii in urma scrisorilor imparatului. §i dupa ce au

facut aceasta, au raspuns chiar ei imparatului, si Bisericii din Alexan-

dria, in Egipt si Tebaida si in Libia, recomandindu-le tuturor episcopilor

si clericilor sa-i primeasca cu drag, de vreme ce imparatul a dovedit ca,

credinta lor este cea adevarata, aceea pe care ei au expus-o in chiar

scrisoarea lor. Aceste lucruri se stie ca s-au petrecut in Ierusalim

(Sozomen, II, 26 si 27).

Iar Atanasie, fugind din Tir, a venit la Constantinopol si a povestit

cind a venit la imparat cele patimite ; si a cerut ca cele petrecute in Tir

sa fie examinate si in prezenta lui. Imparatul Constantin apreciind ca

cererea lui este judicioasa a scris episcopilor care se intrunisera la Tir

urmatoarele. (Sozomen, II, 27 si 28).

CAPITOLUL VII

SCRISOAREA PRIN CARE CONSTANTIN CONVOACA
PE EPISCOPI, CA SA CUNOASCA EL INSUSI

PROBLEMELE EXPUSE DE ATANASIE

Asadar imparatul, trimitind o scrisoare sfinta, a convocat siriodul,

pentru ca cele prezentate de Atanasie sa fie examinate in prezenta sa ;

iata cuvintele lui :

Constantin eel credincios si victorios, catre episcopii adunati in

orasul Tir.
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Eu nu am cuno§tin^a de cele hotarite in sinodul vostru cu tulburare

si cu dusmanie. Caci se pare ca adevarul a fost inabusit de o lipsa de

disciplina zgomotoasa. Fara sa tineti seama de ceea ce ii place lui Dum-
nezeu, din cauza certurilor pe care le duceti impotriva alor vostri, va

straduiti ca si rugamintile voastre sa fie de neinvins. Dar va fi lucrarea

providen^ei divine daca si aceasta stradanie, odata descoperita. va putea

fi anulata, iar pentru noi va fi limpede daca, intrunindu-va acolo,

savirsiti ceva cu bune intentii sau cu dusmanie.

De aceea vreau ca voi totl sa va uni^i cu toata graba din respect

pentru mine, pina cind ve^i putea dovedi prin voi insiva integritatea

faptclor petrecute la voi. Insa tinind seama de prietenia cu care v-am

scris acestea si v-am convocat la mine prin scrisori, odata cu ea sa luati

cunostinta de cele ce urmeaza.

Indreptindu-ma catre orasul care poarta numele meu, din prea

fericita noastra patrie, deodata in mijlocul pie^ii s-a apropiat de mine

atit de neasteptat episcopul Atanasie, impreuna cu citiva preo^i pe care

ii avea in jurul sau, incit mi-a pricinuit oarecare teama. Caci martor

mi-e Dumnezeu, Care observa totul, ca n-aveam cum sa stiu cine este,

cind 1-am vazut intii, daca nu mi-ar fi povestit atunci cineva dintre ai

nostri si cine este si ce nedreptate a indurat. N-am stat de vorba cu el

atunci, nici n-am luat parte la vreo convorbire. In timp ce el cerea sa

fie ascultat, iar eu refuzam si aproape ca dadusem porunca sa fie inde-

partat, cu multa incredere el mi-a cerut, nimic altceva decit venirea

voastra pentru ca in prezen^a voastra sa poata explica, cu gemetele lui,

ceea ce a patimit. §i pentru ca mi s-a parut logic si potrivit la vremea

aceea, am poruncit sa va fie scrise mai degraba acestea, pentru ca to^i

care va intruni^i la sinodul din Tir sa va grabiti neincetat sa beneficiati

de ingaduinta noastra care va este propice ; adica sa se arate prin

aceste lucrari ale voastre curatia si justet,ea judecatii voastre in prezenta

mea, caci si voi ma recunoasteti de slujitor al lui Dumnezeu : caci si ca

imparat sint slujitorul lui Dumnezeu. Asadar numele lui Dumnezeu este

cinstit in pace pretutindeni si este binecuvintat prin inchinarea mea lui

Dumnezeu chiar printre barbarii care pina acum nu cunosteau ade-

varul. Caci e neindoios ca acela care nu cunoaste adevarul, nu-1 poate

cunoaste nici pe Dumnezeu. $i nu e mai putin adevarat, asa cum a fost

proorocit, ca pina si barbarii au recunoscut ca slujitor credincios si au

invatat sa se teama de Domnul, Care S-a aratat pretutindeni ca aparator

al meu si ca Acela care are grija chiar prin lucrarile Lui. De aici mai

ales II stiu ei pe Dumnezeu. Si ei ll slavesc pe Dumnezeu din teama de

mine. Voi insa, care trebuie sa face^i cunoscute sfintele minuni ale indu-

rarii Lui, sa nu spun ca le pazi^i, dar ca nu faceti altceva decit cele care
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due la conflict si pornesc din ura, si, ca sa spun mai precis, cele care se

vede ca due la pieirea neamului omenesc. Dar grabiti-va, cum am spus,

sa veniti la mine fara intirziere, stiind ca voi cauta sa ac^ionez cu toata

puterea, intru cele care privesc legea lui Dumnezeu, mai ales acelea vor

fi pazite fara sovaire. La acestea nu va putea avea loc nici critica, nici

eredinta gresita, cind vor fi imprastiati sj zdrobiti pe fata si distrusi cu

totul vrajmasii prea sfintei legi, cei care au aruncat ocari fara de numar,

sub pretextul sfin^eniei. (Socrate, I, 22).

CAPITOLUL VIII

VENIND EPISCOPII CARE ERAU FAVORABILI LUI ARIE,
L-AU DEFAIMAT PE ATANASIE, PENTRU CA SA FIE

TRIMIS IN EXIL

Aceasta scrisoare i-a facut sa se framinte pe aceia care fusesera

intruniti in sinod, deoarece multi se intorsesera in orasele lor. Insa

aceia care erau in preajma lui Eusebie si Teogonie, a lui Marin, PatrofiL

Ursachie si Valens, venind in ora^ul Constantinopol n-au ingaduit sa se

discute despre cupa sparta sau despre altarul rasturnat sau despre nimi-

cirea lui Arsenie, probleme pe care le pregatisera in sinod, ci au gasit

alta acuzatie, anuntindu-i imparatului ca Atanasie amenin^a ca el nu va

mai trimite, ca de obicei, grine din Alexandria in orasul Constantinopol.

Din generozitatea imparatului Constantin se trimiteau din Alexandria

la Constantinopol cam optzeci de mii de banite de griu pentru cei

saraci. Se pare ca si lucrul acesta a fost facut de episcop. Ei spuneau ca

au auzit aceasta pe cind Atanasie o spunea episcopilor Amantie, Anu-

bio, Arbatio si Petru. Si astfel, o derogare are multa putere atunci cind

eel care o infaptuieste este considerat demn de incredere. Infuriat de

aceasta inselatorie, imparatul 1-a trimis pe Atanasie in exil sj i-a po-

runcit sa locuiasca in Gallia. Unii zic ca imparatul a facut aceasta si

pentru unirea Bisericii, caci Atanasie evita comuniunea cu Arie. Iar

acesta traia in Treveri, in Gallia. (Socrate, I, 23).

Dar nimeni sa nu se mire ca un asemenea barbat a fost inselat din

cauza preotilor care vorbeau lucruri inexacte. Si minunatul prooroe

David a fost inselat cind a fost min^it nu de un episcop, ci de sclavul

Siba impotriva lui Mefiboset. (Teodoret, I, 33).
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CAPITOLUL IX

CUM A FOST DEPUS MARCEL DIN ANCIRA,
SI DESPRE SOFISTUL ASTERIE

Asadar, episcopii adunati in orasul Constantinopol 1-au depus pe

Marcel 102 din Acira Galatiei, dintr-o pricina asemanatoare. Un oarecare

Asterie, care practica in Capadocia invaptura de sofist, renun$nd la

aceasta, fagaduia sa adopte religia crestina ; a si incercat sa scrie carti

care 1-au dus pina acolo, si prin care a intarit invaljatura lui Arie. El

spunea ca Hristos este Puterea lui Dumnezeu, asa cum este spus la

Moise : ca lacusta si omizile sint puterea lui Dumnezeu ; si multe altele

la fel cu acestea. Dar aoest Asterie se ducea adesea la episcopii care nu
ocoleau secta lui Arie. Se grabea sa vina si la sinoade, cerind episco-

patul in vreun oras. Dar a fost lipsit de preofte fiindca s-a dovedit ca a

adus sacrificii in timpul persecutiei. Strabatind orasele Siriei, arata

cartile cu care era obisnuit. Marcel, cunoscind acestea si voind sa scrie

impotriva lui, a intrecut masura contestarii. Caci s-a apucat sa spuna ca

Paul din Samosata, ca Domnul Hristos este numai om.

Cunoscind acestea, cei care s-au adunat atunci la Ierusalim nu au

vorbit nimic de Asterie, fiindca nu era in rindul preotilor. Iar lui Marcel,

ca unul care indeplinea func^ia sacerdotala, cercetindu-i invatatura

cartii lui si gasindu-1 intinat de dogma celui din Samosata, i-au poruncit

sa se lepede de secta aceea. Cel acuzat a fagaduit sa arda cartea. Cum

opera^ia aceasta se prelungea, colegiul episcopilor, la convocarea impa-

ratului, a venit in orasul imparatului, fiind de fa^a si Eusebie si episcopii

care erau cu el, si in orasul Constantinopol iarasi a fost luat in discutie

Marcel. Si deoarece Marcel nu voia sa arda, cum fagaduise, scrierea

interzisa, 1-au depus din episcopat. In locul lui 1-au numit in Ancira pe

Vasile 103
. Dar si aceasta scriere in trei car^i, combatind cu tarie credin^a

gresita a lui a distrus-o Eusebie. Marcel insa a primit dupa aceea

episcopatul in sinodul din Sardes, spunind ca a in^eles ca nu din pri-

cina cartii sale a fost depus, ci ca unul care era adeptul lui Paul. (So-

crate, I, 24).

102. Marcel de Ancira (f catre 374) a participat la Sinodul I Ecumenic. Mai
tirziu insa a cazut in erezia lui Sabelle si a fost condamnat la Sinodul II Ecume-
nic (381).

103. Vasile de Ancira (t catre 364) a fost medic. In 336 a fost ales episcop

in locul lui Marcel de Ancira dar, faoindu-i-se opozitie, a ocupat scaunul episco-

pal imai tirziu. Intre 358—360, impreuna cu Gheorghe de Laodiceea, a fost condu-
catorul partidei homoiousienilor, arieni moderati.
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CAPITOLUL X

IN ce fel a murit arie, in timp ce se straduia
ca cei din constantinopol sa fie primiti

In comunitate de alexandru

Cind Arie a venit in Egipt dupa sinodul de la Ierusalim, fiindca

Biserica din Alexandria evita comuniunea cu el, a venit din nou in

orasul Constantinopol unde se adunau adepjii sai, care voiau §i sa arate

supunere episcopului Eusebiu din Nicomidia, si sa participe la sinod.

Alexandru, episcopul de atunci din Constantinopol 104
, intuind stradania

lor, si-a dat silin^a sa puna capat acestei straduin^e. Neavind puterea sa

faptuiasca aceasta a interzis straduin^ele lui Arie, zicind ca aceluia nu-i

este ingaduit sa fie preot, nici sa infirme hotarirea episcopilor din

aproape toata lumea, care s-au intrunit cu el in orasul Niceea. Dar

Eusebie si cei care erau in jurul lui, dupa ce mai intii n-au reusit sa-1

induplece pe Alexandru cu sfaturile lor, au amenin^at apoi cu teroarea :

ca, daca nu-1 primeste pe Arie, in cutare zi, el insu§i va fi deportat in

exil. Iar Arie va fi primit in comuniunea tuturor. Dupa acestea s-au

despar^it unii de al^ii. Unii asteptau ziua fixata ca sa se implineasca

amenintarile ; Alexandru insa cerea sa nu se ajunga la indeplinirea

spuselor lui Eusebie. Cu atit mai mult era constrins de teama, cu cit

ceilalti aproape il convinsesera pe imparat sa faca asa cum voiau ei. In

ziua dinaintea aceleia fixate, el a ingenunchiat in altar §i a stat in

genunchi toata noaptea, rugindu-1 pe Dumnezeu sa impiedice hotarirea

dusmanilor sai (Sozomen, II, 28).

Alexandru se ruga deci in genunchi. Imparatul insa, vrind sa-1 incerce

pe Arie, 1-a chemat la palat si 1-a iscodit sa vada daca respecta hotariri-

le sinodului de la Niceea. Acesta, fara sa se codeasca, a subscris degraba

inva^atura de credin^a, evitind deznodamintul cu vicle?ug abil prin

aceasta semnare. Mirat, imparatul i-a cerut sa jure. A facut si acest

lucru, in mod fraudulos batindu-si joe la fel de ingenios, si de jura-

mint. Eu consemnez ceea ce am auzit despre acest siretlic. Caci se

spune ca Arie a inscris secta sa in lista pe care o purta sub altar ; de

aceea el a crezut ca jura adevarul, zicind ca el a§a §tie cum a scris.

Am consemnat si acest lucru asa cum 1-am auzit, caci am luat cuno-

stinta din scrisorile imparatului ca a depus juramint. Imparatul, in-

crezator, a poruncit sa fie primit de episcopul Alexandru in comuni-

tatea orasului Constantinopol. Era intr-o simbata. A doua zi fiecare

astepta sa se sfatuiasca cu ceilalti ; dar opiniile lui Arie au fost urmate

1'04. A pastorit dupa anul 325 $i a murit In 336 sau 337.
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de judecata lui Dumnezeu. Caci dupa ce a iesit din palatul imparatului,

Insotitorul lui Eusebie era privit cu condescendenta, ceea ce era evi-

dent pentru intregul oras. Cind a ajuns in locul care se numeste forul

lui Constantin, unde se afla o columna de culoarea purpurei, 1-a cu-

prins deodata o groaza, dintr-un col^ ascuns al constiintei si, odata cu

frica s-au pornit varsaturi din stomac. Cautind un refugiu in apropiere

si vazind ca se afla aproape de forul lui Constantin, s-a indreptat intr-

acolo. Ajungind acolo, odata cu varsaturile 1-a cuprins o sfirseala ?i

odata cu fecalele a cazut si el in drum. Si atunci s-a prabusit, si a in-

ceput sa-i curga mult singe si-i mai ourgeau buca^i de splina §i de ficat.

Si dupa toate acestea a urmat imediat si moartea. Acolo unde s-au pe-

trecut acestea, in orasul Constantinopol, cum am mai spus, se arata din-

colo de forul lui Constantin si piata transformata in portic. To^i aceia

care tree pe acolo arata cu degetul locul care aminteste moartea ingro-

zitoare a lui Arie 105
. (Socrate, I, 25).

Dupa un timp, un partizan al ratacirii lui Arie, bogat si influent,

si-a dat silinta sa cumpere de la stat locul acela. Si demolind ceea ce

era inainte, a cladit acolo o casa care sa duca la uitarea acelui fapt si

in felul acesta sa i se piarda amintirea. Zvonul insa a strabatut intreg

orasul si a vestit lumii intregi moartea lui Arie. (Sozomen, II, 28).

CAPITOLUL XI

DREPT-CREDINCIOSII SE INTILNEAU LA 1NCEPUT
CU ADEPTII LUI ARIE

SI PURTAU DISCUfll DESPRE LEGEA LUI CONSTANTIN
PRIN CARE A PORUNCIT CA PREDICILE ERETICILOR
SA FIE VERIFICATE DE SLUJITORII BISERICESTI

Dar, cu toate ca inva^atura lui Arie se facea cunoscuta multora prin

discutii, poporul totusi nu facea inca deosebirea specifica, nici nu o

cunostea dupa numele intemeietorului ei. Se adunau to^i in biserica si

stateau de vorba, in afara de novatieni si frigieni s.i valentinieni si mar-

cioniti si paulieni si cei care imbratisasera alte erezii. Impotriva tuturor

acestora imparatul a promulgat o lege care propunea sa li se interzica

predicarea si frecventarea bisericilor ; nu le erau ingaduite nici intru-

nirile in case particulare si nici oficierea publica. Fiindca el gindea ca

105. Despre moartea lui Arie a scris Sfintui Atanasie eel Mare in Epistola

adresata episcopilor Egiptului $i Libiei impotriva arienilor ?i in Epistola catre

iratele Serapion despre moartea lui Arie. A se vedea mai pe larg la Mitropolit

Nicolae Corneanu, Moartea ereticului Arie in lumina documentelor vremii, In

Studii Patristice, Timisoara 1864, p. 239—244.
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mai bine sa vina in comuniunea Bisericii universale, in care si sfatuia

sa se intruneasca to#. Cred ca din cauza acestei legi s-a pierdut amin-

tirea ereziei. Caci din timpul primilor imparati, cei care se inchinau lui

Hristos, chiar daca se deosebeau prin diversitatea sectelor, in fa^a pa-

ginilor erau socotiti totusi crestini si la fel erau supusi patimirilor. Iar

din pricina acelorasi persecute, nu puteau sa se judece singuri pe ei

insisi, si de aceea, intrunindu-se laolalta, celebrau liturghia. Asa ca,

desi erau pu^ini, nu pareau totusi ca sint separati. Insa dupa aceasta

lege, nu se puteau intruni in public in biserici, si nici in ascuns, de

vreme ce episcopii ora^elor si clericii care observau acestea ii impiedi-

cau. Asa s-a facut ca, de teama, cei mai multi au trecut la Biserica

universala. Al^ii insa au pastrat credinta lor, fara sa ramina continua-

torii ereziei. (Sozomen, II, 30).

CAPITOLUL XII

IN CE FEL SI UNDE A LASAT IMPARATUL CONSTANTIN
PE CEI TREI FII AI SAl 1MPARATI,
SI A MURIT PRIMIND BOTEZUL

Tocmai cind preacredinciosul imparat era mai bucuros pentru cres-

tinatate si si-a dat seama de intarirea credintei de la Niceea prin mar-

turisirea adevaratului Dumnezeu, tocmai atunci a avut bucuria sa afle

cele petrecute cu Arie. Si avind imparatul trei fii, i-a numit cezari si a

hotarit ca fiecare dintre ei sa conduca imperiul sau timp de zece ani.

Astfel, primului dintre ei, numit ca si el, Constantin, i-a dat condu-

cerea regiunilor apusene in deceniul care ii revenea ; eel de al doilea,

numit dupa bunicul sau, Constan^iu, a hotarit sa fie conducatorul Orien-

tului, in al doilea deceniu ; iar pe eel mai tinar, Constant, 1-a hotarit

pentru al treilea deceniu. La un an dupa aceasta hotarire, intrind in al

saizeci si cincilea an de viata, s-a imbolnavit si a plecat din orasul

Constantinopol spre regiuni cu ape calde. (Socrate, II, 25).

Pe cind traia in Nicomidia, agravindu-i-se boala §i con^tient fiind

ra viata nu-i mai este sigura, a primit harul sfintului botez. Caci tot

aminase pina atunci (An. 336), considerind ca s-a facut vrednic sa fie

botezat in apele Iordanului. A lasat apoi celor trei fii mostenirea impe-

riului si s-a grabit sa se intoarca in Alexandria, la marele Atanasie, desi
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era acolo si Eusebie care se strSduia sa-i dea sfaturi contrarii. (Teodo-

ret, I, 23). Intr-o suburbie a Nicomidiei a fost ini^iat in Taina sfintului

botez (Sozomen, II, 32).

Dupa ce a facut testamentul, statornicind mostenitori pe cei trei fii,

a murit. Trupul imparatului, a§ezat intr-un sicriu de aur, a fost dus la

Constantinopol §i a§ezat in palat, intr-un loc inalt. Fiindca a fost incon-

jurat de multe onoruri si aproape venerat cit a trait, a fost de fata

unul dintre fiii lui. Dupa ce a venit Constan^iu din Orient, rama§itele

pamintesti au fost inmormintate cu funeralii imperiale in biserica

Apostolilor ; au facut aceasta pentru ca imparatii si preotii sa nu fie

lipsift de rama§itele apostolilor. §i a trait imparatul Constantin §aizeci

si cinci de ani, dar a domnit treizeci si doi. A murit in timpul consulilor

Felician si Tacian (adica in anul Domnului 336, Chron. Cassiod. 338), in

ziua de 22 a lunii mai, care era al doilea an al celei de a doua sute opta

Olimpiade. (Socrate, I, 26).



CARTEA A IV-A

CAPITOLUL I

CUM S-A RASPlNDIT iNVATATURA LUI ARIE
PRINTRE UNII PREQTI

Asa s-au petrecut lucrurile in sinul Bisericii in timpul imparatului

Constantin. Dupa moartea lui, invatatura sinodului de la Niceea a ajuns

din nou sa dea loc la nemultumiri. Caci cit a trait Constantin, desi nu

si-au insusit-o cu to$ii, nu indrazneau totusi sa o renege pe fa$a. Dar

dupa moartea lui cei mai mul^i s-au indepartat pe fata de acel sinsd.

Acestia erau aceia care dintru inceput se aratau a fi suspiciosi, §i in

special, adeptii lui Arie, Eusebie si Teogonie, care credeau ca invatatura

lor se va intari daca se interzice reintoarcerea lui Atanasie, iar adeptii

lui din dioceza egipteana isi vor nega juramintul. Si aceia tocmai asta

faceau, condusi de preotul prin care, pe vremea lui Constantin, Arie a

fost rechemat din exil. Caci acest preot era placut si lui Constantiu pen-

tru ca respecta testamentul tatalui sau, in asa masura, incit avea acces

La imparat si la cei care erau puternici la palat. Eusebie insa parea asa

de la largul lui in palatul regal incit pe adeptii lui i-a facut fruntasl si

oameni de curte. Din aceasta cauza au reinceput discu^ii dese, in public

si in particular, cu privire la invatatura — si odata cu acestea au re-

inceput si injuriile, dusmaniile §i cele care de ©bicei urmeaza acestora

(Sozomen, III, 1).

CAPITOLUL II

CUM A REVENIT ATANASIE IN ALEXANDRIA
REDOBlNDIND SIMPATIA FIULUI CEL MIC AL LUI CONSTANTIN,

SI SCRISOAREA ACESTUIA

Intre timp Atanasie s-a reintors din partile occidentale, in Alexan-

dria, unde si Constantin, inca de pe vremea cind traia, prefera sa

revina. Se spune chiar ca a voit sa consemneze acest lucru in testament,

dar, murind, fiul sau mai mare, Constantin, care domnea in regiunile

apusene, a facut-o si a trimis celor din Alexandria o scrisoare in felul

urmator :

9 — Casiodor
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Imparatul Constantin, catre poporul constituit in Biserica univer-

sala din Alexandria.

Cred ca mintea voastra preasfinta nu este nestiutoare de faptul ca

Atanasie a fost trimis un timp in Galia, ca sa predice legea sfinta,

deoarece cruzimea dusmanilor sai neimpaeati punea in periool viata

sa sfinta, si poate ca, prin siretenia railor acelora, sa nu i se intimple

ceva nemeritat. Ca sa evite asadar aceasta, a fost inlaturat de la inda-

toririle lui imediate. Si asa a fost sfatuit (i s-a poruncit), sa locuiasca

acolo, pentru ca in orasul acela in care traia sa nu duca lipsa de nimic

din cele necesare. Dar atit de vrednica de cinstire este virtutea lui, dupa

incercarile milostivirii dumnezeiesti, incit dispre^uieste supararile neno-

rocirilor. Drept aceea, cu tot respectul pentru voi, stapinul nostra,

cuviosul Constantin, parintele meu de fericita amintire, propusese ca

acest episcop sa fie reasezat pe locul sau. Totusi, fiindca soarta ome-

neasca i-a luat-o inainte si s-a savirsit din viata inainte de a implini

aceasta dorinta, am considerat normal sa indeplinesc eu dorinta impa-

ratului de fericita amintire. Cind se va intoarce la voi, aveti grija sa

aiba parte de cinst'irea pe care i-o arat si eu. Caci nu e surprinzator sa

facem pentru el ceva vrednic de lauda. Pentru ca, imaginea vointei

voastre si atitudinea unui asemenea barbat mi-au misoat sufletul si m-au

indemnat sa fac acesta. Providenta divina sa va aiba in paza, prea iubiti

frati. (Sozomen, III, 2).

CAPITOLUL III

DESPRE UNELTIRILE ARIENILOR iMPOTRIVA LUI ATANASIE

Bizuindu-se pe aceasta scrisoare, Atanasie a venit in Alexandria si

poporul din Alexandria 1-a primit cu drag. Insa arienii, urzind o conspi-

ratie impotriva lui, stirneau dese rascoale, prin care prilejuiau lui

Eusebie ocazia sa-1 ponegreasca in fata imparatului — spunind ca, fara

sa se piece sinodului tuturor episcopilor, a pus stapinire pe Biserica cu

de la sine putere. Si atit 1-au ponegrit, incit imparatul, indignat, 1-a

alungat din orasul Alexandria. In timpul acesta, murind episcopul Euse-

bie, a primit episcopatul discipolul sau Agapie, al Cezareii Palestinei,

care a scris si multe alte carti, §i a adunat si multe lucruri scrise despre

dascalul sau. (Sozomen, IV, 2).
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CAPITOLUL IV

DESPRE MOARTEA FIULUI LUI CONSTANTIN

Nu dupa multa vreme si Imparatul Constantin, fiul mai mare al

lui Constantin, in timp ce incerca sa navaleasca in regiunile fratelui mai

mic, Constant, in cursul unui atac in jurul Aquileii, a murit, cind erau

consuli Acindin si Brocle (An. 339). Asa ca si conducerea regiuni-

lor occidentale ale imperiului roman i-a revenit lui Constant, iar cele

orientale, lui Constantiu (Socrate, II, 3).

CAPITOLUL V

IN CE FEL ATANASIE, DUPA CE ARIENII
I-AU PORNIT DIN NOU RAZBOI,
A PLECAT IN REGIUNILE ITALIEI

Si asa, in timp ce Constantin a statornicit un imperiu vesnic, impar-

tind prin testament fiilor sai domnia temporara (caci nici unul dintre ei

nu era de fata), un preot recomandat chiar de sora lui a crezut ca

testamentul se refera la el : luindu-1 a vrut sa-1 dea lui Constantiu, care

i se parea mai aproape decit ceilal^i si credea ca poate veni inaintea

celorlalti. Facindu-i-se cunoscut lui Constantiu acest lucru, el a primit

cu incredere testamentul trimis. Acela, vazind pe Constantiu lipsit de

vointa si ca poate fi minuit ca o trestie in bataia vintului, s-a incumetat

sa porneasca razboi impotriva invataturii Evangheliei si sa dezlan^uie o

furtuna cumplita impotriva Bisericii. Caci spunea ca sint vinovati aceia

care introduceau in doctrina credintei cuvintul de consubstan^ialitate,

cuvint care nu se gaseste in Scriptura si care da nastere la discordie

intre ei si preoti. Tesea intrigi, acuzindu-1 pe Atanasie si pe adeptii lui.

Colaboratorii sai erau Eusebie si Teogonie si Teodor din Perint, care

parea mai inzestrat cu talent oratoric, si a scris explicarea Evanghe-

liilor ; cei mai multi il numesc Herocleios (An. 341). Acestia, vazindu-1

deseori pe imparat, pretindeau ca intoarcerea lui Atanasie este pricina

multor rele. Si spuneau ca din cauza lui sint tulburari nu numai in

Egipt, dar si in Palestina si in Fenicia si la neamurile vecine. Apoi

coplesind cu vorbe de felul acesta aten^ia slaba a imparatului, 1-au sfa-

tuit ca Atanasie sa fie din nou exclus din Biserica. Dar acesta, aflind de

sfatul lor, a plecat in par^ile din Apus, (Teodoret, II, 3).
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CAPITOLUL VI

ce a hotarit episcopul iuliu
In privinta lui atanasie

Eusebie insa si cu tovarasii lui au trimis episcopului Iuliu Romanul

calomnii intocmite impotriva lui Atanasie. Iuliu, respectind legea bise-

riceasca, le-a poruncit si acelora sa vina la Roma s/t 1-a chemat pe

cinstitul Atanasie la judecata obisnuita. El a venit, raspunzind prompt

chemarii, dar purtatorii de calomnii n-au plecat la Roma, §tiind ca

minciuna lor poate fi usor descoperita. Iar oile, vazindu-se parasite de

pastor, 1-au ales pe lup drept pastor peste ele, adica pe Grigorie, care,

purtindu-se timp de sase ani mai crud ca animalele salbatice, §i-a pri-

mit pedeapsa rautatii sale : a fost sfi5iat cu cruzime de to^i. (Teodo-

ret, ii, iv;.

CAPITOLUL VII

IMPARATUL CONSTANT TINE PARTEA LUI ATANASIE

Venind la Constant, dupa ce Constantin fiul a murit in razboi, Ata-

nasie relata cu minie intrigile arienilor si razboiul purtat impotriva cre-

dintei apostolice, §i amintea numele tatalui lui si sinoadele impunatoare

la care a luat parte, cum si faptul ca sinodul parea intarit prin hotari-

rea comuna. Insotind acestea cu lacrimi, a trezit in imparat zelul tatalui

sau. Caci de indata ce a auzit acestea, i-a scris fratelui sau, indemnin-

du-1 sa pastreze neatinsa mostenirea evlaviei tatalui lor, care a si dom-

nit cu credinta, i-a si invins pe tiranii romanilor si a si subjugat nea-

murile aflate imprejur. (Teodoret, II, 5).

CAPITOLUL VIII

DESPRE MOARTEA LUI ALEXANDRU,
EPISCOPUL CONSTANTINOPOLULUI,

SI DESPRE NUMIREA LUI PAVEL LA ORTODOCSI,
IAR LA ARIENI, MACEDONIE

Dar din aceste tulburari, s-a iscat la Constantinopol o alta neno-

rocire, mai mare ca aceea dinainte, din motive asemanatoare. Alexandru,

intnstatatorul Bisericii din Constantinopol, dupa ce a terminat lupta cu

Arie, a plecat din lumea aceasta, in al treisprezecelea an al episcopa-

tului sau, in virsta de nouazeci §i opt de ani (An. 326) 106
, si nu a lasat

106. Anul mortii episcopului Alexandru al Constantinopolului este indicat

gresit. A se vedea nota 104.
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pe nimeni in locul sau ; dar a hotarit sa fie ales unul dintre cei doi pe

care i-a indicat el. Si fiindca to^i doresc un om supus si renumit dovedit

pentru via^a sa fara pata, 1-au hirotonit episcop pe Pavel, preotul numit

de el, un barbat tinar ca virsta, dar batrin, ca intelepciune. Daca insa

ar fi vrut sa aleaga numai dupa aspectul reverentlos, 1-ar fi facut pe

Macedonie, pe atunci diacon, care se pare ca era mai in virsta. Din

aceasta pricina s-a ivit o mai mare lupta pentru hirotonirea episcopului,

ceea ce a adus tulburari in sinul Bisericii, deoarece poporul s-a impartit

in doua, unii aparind inva^atura lui Arie, iar ceilalti, hotarirea sinodului

de la Niceea. Cita vreme a trait Alexandru, omousienii erau mai puter-

nici decit episcopii arienilor, fiindca acestia fiind dovediti, erau ame-

nintati zilnic. Cind insa a murit Alexandru, s-a pornit lupta din ambele

parti. Caci omousienii 1-au hirotonit episcop pe Pavel, iar adeptii lui

Arie, pe Macedonie. §i Pavel a fost hirotonit in biserica numita si

«Irina», care este aproape chiar de biserica Sofia, in care se pare ca

hotarirea lui Alexandru a fost cunoscuta mai bine. (Socrate, II, 4).

CAPITOLUL IX

iNLATURlNDU-L PE PAVEL, EUSEBIE DIN NICOMIDIA
A LUAT EPISCOPATUL DIN CONSTANTINOPOL

;

DESPRE SINODUL DIN ANTIOHIA
SI DESPRE NUMIREA LUI EUSEBIE IN ALEXANDRIA,

SI A LUI GRIGORIE, DUPA EL; DESPRE MODIFICAREA
SINODULUI DIN NICEEA

Dupa scurta vreme imparatul, venind la Constantinopol, s-a in-

dignat din cauza hirotonirii facute de episcopii arieni ; convocind sinodul,

a facut sa fie inlaturat Pavel 107
; §i a decretat sa fie episcop Eusebie,

care plecase din Nicomidia la Constantinopol. Dupa acestea, imparatul

a plecat la Antiohia. Eusebie insa mi admitea sa renunte, ci punea totul

in miscare ca sa duca la indeplinire proiectul lui. A facut asa ca sa se

tina un sinod in Antiohia Siriei, cu care ocazie s-a facut sfintirea bise-

ricii pe care parintele imparatilor incepuse sa o inal^e si, dupa moartea

lui, Constan^iu a terminat-o, la optsprezece ani de la inceperea ei ; de

fapt a facut aceasta spre nimicirea si distrugerea sinodului de la Niceea.

La acest sinod s-au intrunit nouazeci de episcopi din diferite orase. Dar

nu a fost de fata Maxim, succesorul lui Macarie din Ierusalim, gindind

107. Episcopul Pavel a pastorit la Constantinopol In trei rinduri : mtiia oara
intre 337—339 ; a doua oara de la sfirsitul anului 339 plna la Inceputul anului
342 ; a treia oara de la inceputul anului 346 plna la sfirsitul anului 351.
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ca ar putea fi silit sa subscrie la condamnarea lui Atanasie. Si nici Iuliu,

intiistatatorul mare^e! Rome, nu a fost de fa^a si nu trimis pe cineva

in locul sau. Asa ca sinodul din Antiohia s-a tinut sub conducerea impa-

ratului Constantiu, in timp ce erau consuli Marcelin si Probin (adica in

anul 340 dupa Cassiodor sau 341 dupa Baron). Era al cincilea an de la

moartea lui Constantin, tatal imparatilor. In fruntea Bisericii din

Antiohia era atunci Placit, sueeesorul lui Eufronie. Cei care aparau meri-

tul lucrarii lui Eusebie socoteau ca se face o derogare pentru Atanasie ;

in primul rind au fost denigrati ca si cum ar fi calcat legea pe care

tocmai atunci o decretasera chiar ei — fiindca nu primise preotia in

urma hotaririi intregului sinod al episcopilor, ci a intrat in Biserica

atribuindu-si-o singur. Si apoi, fiindca la venirea sa, iscindu-se tulbu-

rari in popor, au murit multi in vremea rascoalei ; si pentru ca unii au

fost loviti de Atanasie, s-a spus ca au fost predati judecatorilor. (So-

crate, II, 5).

Prin aceasta derogare petrecuta atunci 1-au numit episcop in

Alexandria, dindu-i lui Eusebie cognomenul de Emisen. (Socrate, II, 6).

Dar pentru ca acesta care a fost hirotonit s-a temut sa se duca in

Alexandria, 1-au facut episcop pe Grigorie. Procedind astfel, au schim-

bat credinta, fara a se face vinovati fata de sinodul de la Niceea ;
dar

prin crearea acestui precedent, schimbind si citind actele in sinoadele

care s-au succedat, incetul cu incetul sfirsitul credintei a ajuns inapoi

la nebunia ariana (Socrate, II, 7).

capitolul x

SCRLSOAREA DESPRE CREDINTA SINODULUI DIN ANTIOHIA,
SI DESPRE RAZBOIUL CU FRANCII,

SI DESPRE CUTREMURUL DIN ANTIOHIA

Noi nu am fost partizanii lui Arie ; caci cum ar fi urmat episcopii

pe un preot ? Nu am urmat nici vreo alta credinta, ci am sprijinit cele

ce au fost expuse din vechime. Caci am fost si cercetatori si cunoscatori

ai acestei invataturi, si mai degraba am gindit-o decit am urmat-o. Caci

dintru inceput am invatat sa credem intru Unul Dumnezeu al tuturor,

Dumnezeul Care a creat si Care are grija de toate cele care inteleg si

simt, si intru Unul Fiul, Unul-Nascut, Care exista mai inainte de toti

vecii si Care ramine impreuna cu Tatal Sau, Care le-a facut pe toate

cele vazute si cele nevazute ; si Care in vremea din urma prin buna voie

a Tatalui a coborit si Si-a luat trup din Sfinta Fecioara
; a patimit si

sade de-a dreapta Tatalui ; si iaraisi va veni sa judece viii si mortii, si
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va ramine Imparat in veci si Dumnezeu. Credem si in Sfintul Duh. Iar

daca trebuie sa adaugam, credem si in invierea trupului si in viata

vesnica.

Cei care au scris acestea in prima scrisoare au trimis-o in orase.

Dar dupa pu^in timp au trimis o alta in Antiohia. In acelasi timp s-a

intimplat sa se iste tulburari chiar in stat. Caci un trib de franci, asezat

imprejurul celor doua falii, a fost cotropit de romani. Tot atunci a avut

loc si un puternic cutremur de pamint in Orient, in special in Antiohia,

care a fost zguduita multi ani de-a rfindul. {Socrate, II, 7).

CAPITOL.UL XI

CUM A VENIT GRIGORIE IN ALEXANDRIA,
SI A FUGIT ATANASIE, SI NECAZURILE
care i s-au Intimplat lui grigorie

In timpul acesta pe Grigorie il intovarasea in Alexandria un co-

mandant de armata sirian, impreuna cu ostasi inarmati in numar de

cinci mii, printre care erau si partizani de ai lui Arie, care ramasesera

pe acolo. Cred insa ca trebuie sa spun cum a fost izgonit Atanasie din

biserica, pentru a nu se intelege ca a fugit. Era spre seara si poporul era

atent la straji, caci toti nadajduiau ca va fi o adunare. In acest moment
a venit comandantul ostii si a inconjurat biserica cu cohortele sale. Dar

Atanasie, vazind ce se petrece, s-a gindit sa nu se intimple ceva rau

poporului din cauza sa. Si poruncind diaconului sa continue rugaciunea,

a oerut din nou sa se cinte psalmul. Si in timp ce se intona psalmodia,

au iesit cu totii printr-o usa a bisericii. Ostasii stateau linistiti in vreme

ce se petrecea aceasta. Dar Atanasie a iesit nevatamat printre cei care

intonau psalmul. Si fugind in felul acesta, a plecat la Roma. Abia atunci

a ajuns Grigorie in fruntea Bisericii din Alexandria. Dar poporul din

Alexandria nepricepind ce s-a intimplat, a dat foe bisericii care se

numea a lui Dionisos. (Socrate, II, 8).

CAPITOLUL XII

IN CE FEL, LA MOARTEA LUI EUSEBIE, PAVEL
A FOST DIN NOU ADUS IN BISERICA,

SI A FOST NUMIT DE ARIENI MACEDONIE

Iar Eusebie a trimis o delegatie la Iuliu, episcopul orasului Roma,

rugindu-1 sa fie judecator impotriva lui Atanasie. Dar Eusebie nu a

mai ajuns sa cunoasca cele hotarite la Iuliu, deoarece a mai trait putina

vreme dupa sinod, si apoi a incetat din via^a. Asa ca cei din Constanti-

nopol 1-au adus din nou in Biserica pe Pavel. De asemenea, cei ai lui
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Arie au hirotonit pe Macedonie in biserica oe se numeste a lui Pavel.

Acest lucru era sus^inut de partizanii lui Eusebie si urmasii opiniei lui,

adica Teogonie din Niceea, Marin din Calcedonia, Teodor din Heracleea,

si altii. Dar ereticii Ursachie si Valens, dupa ce au trimis episcopului

Iuliu o scrisoare de penitenp si recunoscind cuvintul de consubstan^ia-

litate, au fost admisi la impartasanie. (Socrate, II, 9).

capitolul xni

CUM A FOST OMORlT DE POPOR COMANDANTUL OSTILOR,

HERMOGEN, CARE VOIA SA-L ALUNGE PE PAVEL DIN BISERICA
SI RAZBUNAREA CARE A URMAT

In timpul acesta se inal^a o uriasa vapaie de lupta din cauza lui

Macedonie, iar razboiul civil intre crestini facea sa se verse mult singe

in oras. Cind a auzit aceasta, Constan^iu, numit imparat la Antiohia, a

ordonat lui Hermogen, comandantul ostilor din Tracia, sa-1 alunge pe

Pavel din Biserica. Venirea acestuia la Constantinopol a provocat mari

tulburari, caci intentiona sa-1 alunge pe episcop. Poporul s-a rasculat,

caci era pregatit sa se razbune. Cum Hermogen insista sa-1 izgoneasca

pe Pavel cu forta armata, poporul s-a aprins, asa cum se intimpla de

obicei in asemenea imprejurari, si i se impotrivea orbeste ; dind foe

casei lui, 1-au prins si 1-au omorit. Acestea s-au petrecut in timpul celui

de al treilea consulat al lui Constantiu si al doilea al lui Constant (adica

in anul Domnului 341).

In vremea aceea Constant tocmai i-a supus pe franci imperiului

roman. Constantiu insa, ocupindu-se de moartea lui Hermogen, a venit

calare din Antiohia la Constantinopol si 1-a expulzat pe Pavel din oras.

Prin condamnare insa a lovit si in oras, lipsindu-1 de grinele adunate de

tatal lui, peste patruzeci de mii de bani^e care erau maciniate zilnic. Caci

numai el furniza aproape optzeci de mii de banite in fiecare zi trimi-

tindu-le din orasul Alexandria. Dupa toate acestea, amina sa-1 numeascS

pe Macedonie episcop al orasului ; caci era miniat si impotriva lui, nu

numai fiindca fusese hirotonit fara voin^a sa, ci pentru ca din pricina

discordiilor nascute intre el si Pavel, au murit multi, printre care a pie-

rit si comandantul armatei. Deci trimitindu-1 sa tina slujbe numai in

biserica in care a fost hirotonit, a plecat iarasi la Antiohia. (Socrate, II, 10).
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CAPITOLUL XIV

CUM A FOST INDEPARTAT GRIGORIE DIN ALEXANDRIA
SI A FOST CHEMAT ACOLO ARIANUL GEORGE

Dupa aceea arienii, indepartindu-1 din Alexandria pe Grigorie, care

le era odios, i?i fiindca din cauza lui avusese loc incendiul, dar §i pen-

tru ca nu le ierta greseala lor, 1-au chemat pe George din Capadocia, un

arian indirjit. (Socrate, II, 10).

CAPITOLUL XV

SCRISOAREA LUI IULIU ROMANUL CATRE CEI DIN ORIENT,
CU PRIVIRE LA ATANASIE, PAVEL SI CEILALTI EPISCOPI

ORTODOCSI ADUNATI LA ROMA

Parasind Alexandria, Atanasie a plecat la Roma. S-a intimplat ca

in timpul acela sa-1 intilneasca tot acolo sj pe Pavel, episcopul do

Constantinopol, si pe Marcel din Ancira, si pe Asclepie din Gaza.

Acesta, pentru ca s-a impotrivit arienilor, fund proscris de ei, ca §i cum
ar fi rasturnat altarul, a fost condamnat. In locul lui, Biserica din Gaza

a fost incredintata lui Quintian. Lucian, episcopul din Adrianopol, inla-

turat din Biserica sa in urma unei acuzatii, traia la Roma. A^a ca

episcopul roman, cunoscind invinuirile aduse fiecaruia si aflind ca toti

erau de acord cu sinodul de la Niceea, i-a adunat pe toti la un loc, ca

unul care purta grija tuturor sj, pentru respectul soaunului propriu, i-a

trimis pe to^i in Bisericile lor si le-a scris episcopilor din Orient invi-

nuindu-i ca nu s-au purtat corect cu acesti barbati fara vinovatie, pe

care i-au alungat din Bisericile lor, fara sa tina seama citusi de pu^in de

cele hotarite in sinodul de la Niceea. Si a poruncit unora dintre acestia

sa se prezinte la el intr-o anumita zi, ca sa le arate decretul drept, dat

de el cu privire la ei. Si a amenintat ca el nu va ingadui altceva daca

vor intirzia sa puna capat acestor tulburari si schimbari. Acestea le-a

f -.-Is el. Iar Atanasie si Pavel au trimis episcopilor din Orient scrisorile

-_i luliu, si fiecare si-a recapatat scaunul sau. (Sozomen, III, 7).

CAPITOLUL XVI

CE AU RASPUNS LA SCRISOAREA LUI IULIU
CEI DIN ORIENT

Iar episcopii din Orient, suportind cu greu acest lucru, adunati la

Av.rhia (An. 346) i-au raspuns lui luliu printr-o scrisoare, oompusa
_=.:.--.:- stil ales, dar plina de multa ironie si alcatuita nu fara oarecare

isr .-.irtare. Caci recunosteau ca Biserica romanilor este darnica fata
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de toti, ca o mama evlavioasa care exista din vechime si are grija

apostolica, desi inva^aturlle venisera de la predicatori ai invataturii din

Orient. Ei insa considera ca nu trebuie socotiti pe locul al doilea daca

nu abunda in marimea sau mul^imea bisericilor, din moment ce nu sint

rnai prejos prin calitatea vie^ii. Dar ii aduceau lui Iuiiu invinuirea ca

parea sa fi fost de aoord cu adeptii lui Atanasie si, spre insulta lor, a

desfiin^at hotarirea lor; §i declarau fapta lui nedreapta si in dezacord

cu hotaririle biserice§ti. Dupa ce au scris acestea, au adaugat ca, daca

Iuiiu accepta acuzatia adusa de ei i?i confirma pe episcopii numi^i in locul

celor acuzati, se impaca cu el si cad de acord. Daca insa nu primeste

principiile lor, vor lua masuri impotriva ; iar daca episcopii din Orient

nu sint reintegrate Novatie va fi alungat din Biserica romana. Dar

despre cele care s-au petrecut in privinta hotaririlor de la Niceea, au

preferat sa nu-i raspunda nimic in serisoare. (Sozomen, III, 6).

CAPITOLUL XVII

CE S-A INTIMPLAT LA RElNTOARCEREA LUI ATANASIE
IN ALEXANDRIA

Acestea le-au raspuns in scris episcopului Iuiiu Romanul episcopii

din Orient. Dar dupa ce a intrat Atanasie in Alexandria, s-a produs o

puternica represiune a poporului care ^inea partea lui George, numit

episcop acolo. Si spuneau ca din cauza aceasta s-au petrecut tulburari

si moarte de oameni, §i acuza^ii de felul acesta le relatau impotriva lui

Atanasie, ca autor al nelegiuirilor, cum se intimpla adesea in asemenea

incaierari. Din cauza aceasta Sabin, intiistatator al ereticilor din Mace-

donia, il acuza mereu pe Atanasie. Daca el s-ar gindi cit rau i-au facut

arienii lui Atanasie si homousienilor, sau cite sinoade s-au $nut din

cauza lui, sau cite a facut ereziarhul Macedonie impotriva intregii Bise-

rici, ar tacea, rusinindu-se tare. (Socrate, II, cap. 11).

CAPITOLUL XVIII

CUM A FOST EXPULZAT DIN NOU PAVEL DIN CONSTANTINOPOL,
SI CITE OMORURI S-AU FACUT ClND A FOST ADUS

IN BISERICA MACEDONIE

Imparatul Constantiu, care traia in Antiohia, cind a auzit ca Pavel a

primit din nou scaunul in Constantinopol, miniat, i-a poruncit lui Filip,

care pe atunci avea cea mai mare putere intre ceilalt^i judecatori si era

numit al doilea dupa imparat, ca sa-1 izgoneasca pe Pavel din Biserica si

sa-1 aduca pe Macedonie. Insa comandantul Filip, temindu-se de o ras-

coala a poporului, s-a purtat cu diplomatie fata de Pavel si a trecut
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sub tacere porunca imparatului. Prefacindu-se ca are de gind sa trateze

cu el in public, s-a dus la termele numite Zeuxippe si, cu respectul cu-

venit, 1-a chemat acolo pe Pavel. Cind acesta a venit, comandantul i-a

aratat de indata porunca, iar episcopul a suportat cu rabdare acolo ho-

tarirea nedreapta. Mai apoi comandantul, temindu-se de o navala a

multimii care se adunase acolo, din cauza atmosferei de spaima, a dat

porunca sa se deschida o fereastra a termelor, prin care Pavel a fost dus

la palat si urcat intr-o corabie anume pregatita, si dus in mare graba in

exil. Prefectul a dat porunca sa ramina pazit in Tesalonic, de unde era

originar Pavel, si sa traiasca acolo cum ii place, chiar si prin alte ora§e

ale Iliriei, dar sa nu se apropie de parole orientale. Si iata cum Pavel

a fost expulzat din Biserica pe negindite. Iar Filip se grabea de la ter-

me spre biserica ; cu el sedea in vehicol Macedonie, impreuna cu co-

mandantul si cu ostasi inarmati. Lucrul acesta a adus spaima in popor

si au alergat la biserica cu to^ii, omousieni si arieni. Dupa ce prefectul

a ajuns cu Macedonie la biserica, o teama de neinteles a cuprins si

poporul si pe ostasj. Si fiind prea mare mul^ime, iar comandantul nu

putea sa intre, ostasii au inceput sa impinga populatia cu violenta ; si

fiindca din pricina locului strimt nu puteau sa se dea inapoi, soldatii

au crezut oa li se impotrivesc §i, scotind sabiile din teaca, au inceput

sa-i omoare. Atunci, dupa cum se spune, au pierit trei mii o suta cinci-

zeci de oameni. Unii au murit ucisi de ostasi, altii insa din cauza inghe-

suielii. Dupa toate acestea, Macedonie, ca si cum nu s-ar fi intimplat

nici o nenorocire sau ca unul care era departe de orice vina, a primit

episcopatul incredintat mai curind de comandant, decit dupa regulile

bisericesti. Cu atitia morti au obtinut el si arienii drepturi in Biserica.

In vremea aceea imparatul inalta o biserica mai mare, care acum se

numeste Sofia §i este legata de biserica ce se numeste Irina, pe care

tatal imparatului, fiindca intii era mai mica, a facut-o mai frumoasa

si mai mare ; dar amindoua sint cunoscute ca apartinind unei singure

cladiri. (Socrate, II, 12).

CAPITOLUL, XIX

DIN NOU DESPRE CALOMNIILE
IMPOTRIVA LUI ATANASIE

Intre timp s-a urzit o alta uneltire impotriva lui Atanasie. Caci

tatal imparatilor hotarise ca Biserica din Alexandria sa furnizeze grine

saracilor ; si s-a spus ca Atanasie le-a vinldut :si le-a folosit dnpa bunul

lui plac. Dind crezare acestora, imparatul a poruncit sa fie omorit. Din-

du-si seama, Atanasie a fugit pe furis. Atunci Iuliu, episcopul ora^ului

Roma, avind cunosjtinta de uneltirile arienilor urzite impotriva lui
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Atanasie, dupa oe a primt scrisorile lui Eusebie, 1-a chemat pe Ata-

nasie, cind a aflat locul unde se ascundea. Intre timp a primit si scriso-

rile episcopilor egipteni, care afirmau ca cele spuse impotriva lui

Atanasie sint neadevarate. La acestea, Iuliu le-a raspuns in scris ace-

lora care erau aduna^i la Antiohia, acuzindu-i in primul rind pentru

injuriile aduse in scrisori, apoi pentru ca nu 1-au chemat pe el la sino-

dul lor, desi canoanele stabilesc sa nu se ia nici o hotarire fara pontiful

Romei ; si-apoi, ca denatureaza incetul cu incetul credinta si ca cele

petrecute la Tir au fost puse la cale prin inselaciune si siretlic ; ca,

impotriva legii, au alcatuit numai dintr-o singura parte documentele

celor petrecute, relatind si neadevarurile nascocite despre Arsenie. Nu
am reprodus chiar scrisorile din cauza ostenelii ce o produce lectura

lor. Dupa pu^ina vreme, Pavel, prefacindu-se ca are drum spre Corint,

s-a dus din Tesalonic la Roma si, impreuna cu Atanasie, a aratat im-

paratului Constant faptele lui. (Socrate, II).

CAPITOLUI/ XX

DESPRE DELEGATII EPISCOPILOR DIN ORIENT
TRIMISI LA CONSTANT PENTRU CELE CE SE PETRECUSERA

Imparatul insa a scris fratelui sau Constan^iu sa trimita citiva

dintre episcopii din Orient care sa dea justificare pentru condamnarea

unora. Pentru aceasta sint alesi trei : Narcis Irenopolitul, episcopul Ci-

lix, Teodor din Heracleea Traciei si Marcu din Aretusa Siriei. Venind

in Italia, acestia si-au aparat propria cauza, straduindu-se sa-1 convin-

ga pe imparat ca hotarirea sinodului din Orient este dreapta. Si pentru

ca li se cerea sa faca marturisirea de credin^a, ei au ascuns credinta

care a fost expusa la Antiohia. Subscriind cu to^ii, au prezentat o alta

marturisire de credinta cu mult diferita de aceea de la sinodul din

Niceea. Constant, vazind ca oamenii sint implicaft pe nedrept si ca

acuza^iile pentru care se spunea ca au fost exclusi din comunitate nu

erau adevarate, ci scornite din pricina diferentelor de credinta, si ca

nu puteau sa dea justificarea pentru care venisera, i-a trimis la ale lor.

Dupa trei ani, episcopii din Orient au trimis iarasi o scrisoare ce-

lor din Occident, pe care au numit-o scriere cu multe versuri, prin fap-

tul ca parea compusa cu un belsug de cuvinte care le intrecea pe cele

de mai inainte. In ea nu au pomenit nimic despre fiint,a lui Dumnezeu.

Insa i-au renegat pe aceia care spun ca Fiul lui Dumnezeu era din cele

ce nu existau, sau din alta substan^a si nu din Dumnezeu, si ca a fost

cindva o vreme sau un timp cind nu era. Apoi preofti din Occident nu



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 141

au vrut sa-i admita pe Martirie si pe Macedonie, care aduceau scriso-

rile, zicind ca inva^atura de la Niceea e suficienta, §i nu e cazul sa se

mai discute nimic. Cum Constant, cerind fratelui sau ca Atanasie sa-si

recapete scaunul, nu a putut obtlne nimic, din cauza ca se impotriveau

ereticii, atunci au venit Atanasie si Pavel, cerind sa se ftna un sinod in

care sa se dovedeasca ca au fost exclusi pentru ca au aparpt inva^a-

turile adevaraite. (Sozomen, III, 9).

CAPITOLUL XXI

CONSTANT L-A PUS IN MISCARE PE FRATELE SAU
PENTRU CREDINTA, IAR CONSTANTIU

A PORUNCIT SA SE CONVOACE SINODUL LA SARDICA

Auzind aceasta, Constant a scris fratelui sau sfatuindu-1 sa pas-

treze nepatata mostenirea evlaviei parintelui lor, caci si acela, cirmuind

imperiul, i-a invins si pe despo^ii romani, §i a subjugat si neamurile

barbare dirnprejurul lor. Miscat de aceasta scrisoare, Constantiu a po-

runcit sa se intruneasca la Sardica 108
, un oras. in Iliria, si episcopii din

Orient si cei din Occident, dat fiind ca multe alte patimi necesitau o

lecuire prin sinod. Caci si pe Pavel, episcopul orasului Constantinopol,

arienii il adusesera in primejdie de moarte ca pe un autor al razvrati-

rii pentru dreapta inva^atura, si mai adaugasera inca si* alte lucruri care

sint proprii colomniatorilor. Tocmai atunci insa, din pricina uneltirilor

dusmanilor, poporul din Sardica nu a ingaduit sa-1 aduca. Pu^in dupa

aceea, la moartea lui Constant, arienii, plingind blinde^ea vointei impa-

ratuiui, si, alungindu-1 pe Pavel din orasul de resedin^a imperiala, 1-au

trecut (mutat) in oraselul Cucuzen, care atunci era in Capadocia, acum
insa este in Armenia a doua. Dar cu asta nu le-a fost de ajuns turba-

tilor intreaga via^a a minunatului Pavel, desi 1-au statornicit in singu-

ratate. Caci, trimi^ind slujitori ai mortii, 1-au supus unei mor^i violente.

Si lucrul acesta il relateaza fericitul Atanasie spre apararea propriei

fugi, (Teodoret, II, 5) spunind urmatoarele :

108. Tensiunea dintre ortodoc^ii niceeni ?i arieni nu s-a Inlaturat odata cu
Sinodul I Ecumenic. Uneori, cu acordul tacit sau manifest al unor imparati, arie-

nii s-au dedat la asupriri crunte asupra ortodocsilor, asa cum se vede din capi-
tolele anterioare. Pentru o intelegere mai cuprinzatoare a problematicii, pot fi

consultate urmatoarele lucrari : Pr. Prof. loan Ramureanu, Sinodul 1 ecumenic de
la Niceea de la 325. Condamnarea ereziei lui Arie, Simbolul Niceean, in «Studii
Teologice», XXIX (1977), nr. 1—2, p. 15—60 ; Idem, Lupta Ortodoxiei contra aria-

nismului de la Sinodul I ecumenic p'ma la moartea lui Arie, rev. cit., XIII (1961),
nr. 1—2, p. 13—31 ; Idem, Sinodul de la Sardica din 343. Importanfa lui pentru
istoria patrunderii cre$tinismului la geto-daco-romani, in rev. cit., XIV (1962), nr.

3—4, p. 146—182 ; Idem, Sinoadele de la Sirmium dintre anii 348 ?i 358. Condam-
narea lui Fotin de Sirmium, in rev., cit., XV (1963), nr. 5—6, p. 266—313.
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CAPITOLUL XXII

RELATAREA LUI ATANASIE DESPRE OMORlREA LUI PAVEL,
EPISCOPUL CONSTANTINOPOLEI

Cei care il urmareau si 1-au descoperit pe Pavel, episcopul din Con-

stantinopol, au hotarit, in oraselul Cucuzen din Capadocia, la indemnul

prefectului Filip, ca Pavel trebuie sa fie sugrumat. Acela era slujitorul

sfaturilor nedrepte. Astfel de cruzimi au luat nastere din blasfemia lui

Arie. Caci slujitorii prezumtiilor lui se inver^unau ca smintitii impotriva

Unuia-Nascut. Dupa ce Pavel a murit in felul acesita ajungind mai cu-

rind in imparatia cerurilor, 1-au numit episcop pe Macedonie, aproape

un adept al acestuia, caci hulea cumplit impotriva Duhului Sfint. Dar

nu dupa multa vreme 1-au expulzat si pe acesta, caci nu marturisea ca

a fost creat acela pe care Scriptura il numeste Fiu. Deoarece, raspun-

zind lor, a aparut ca intemeietor al unei erezii proprii : zicea el ca

Fiul nu esite consubstantial cu Tatal, dar propovaduia ca este asemenea

Tatalui in toate ; insa numea pe fata ca Duhul a fost creat. Acestea s-au

petrecut, am spus, nu mult dupa aceea. (Teodoret, II, 5).

CAPITOLUL XXIII

DESPRE ADUNAREA EPISCOPILOR
IN SINODUL DE LA SARDICA

Era asadar al unsprezecelea an de la moartea tatalui celor doi

imparati ; atunci au fost consuli Ruffin si Eusebie, cind s-a tinut sino-

dul de la Sardica (An. 347). Din tinuturile Hiperiei au venit aproape

trei sute de episcopi, dupa cum spune Atanasie. Din par^ile orientale,

numai saptezeci si sase, cum spune Sabin. Printre ace§tia se numara
si Ischiras, ca episcop din Mareos, pe care cei care il condamnasera pe

Atanasie il inaintasera la episcopatul acestei provincii. Unii au adus ca

motiv infirmitati corporale, altii acuzind scurtele aminari, si pentru

aceasta invinuindu-1 pe episcopul Iuliu Romanul. De un an §i sase luni

fusese facut cunoscut sinodul si Atanasie statea la Roma asteptind ju-

decata sinodului.

Cind s-au intrunit deci la Sardica, cei din Orient nu voiau sa dea

fata cu cei din Occident, zicind ca ei nu vor sta de vorba decit daca

vor fi exclusj din colegiu adeptii lui Atanasie si cei ai lui Pavel si de-

oarece Protogen, episcopul din Sardica, s,i Osie, eel al Cordobei, din

Spania, nu au ingaduit sa fie indeparta^i din sinod aparatorii lui Pavel
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si ai lui Atanasie, aceia au plecat. Si ajungind la Filipopole, in Tra-

cia, au ftnut un sindo ei intre ei si au si anatematizat public con-

substantialitatea ; si consemnind in scrisori doctrina fiintelor diferite,

le-au trimis peste tot. Dar aceia care se intrunisera la Sardica au con-

damnat chiar de la inceput hotarirea acestora, apoi i-au privat de dem-

nitate pe cei care il acuzasera pe Atanasie ; si intarind formula cre-

dintei de la Niceea, si respingind discutiile despre inegalitatea persoane-

lor divine, au statornicit mai clar consubstantialitatea, indrumind chiar

ei peste tot cele scrise de ei. In felul acesta si unii si altii au socotit ca

au procedat just : cei din Orient — pentru ca aceia au sprijinit pe cei

condamnati de ei ; iar cei din Occident, pentru ca cei care condamna-

sera au fugit inainte de cercetare. Si de asemenea, fiindca acestia pas-

trau in adevar credinta din Niceea, iar ceilalti indraznisera sa o falsifi-

ce. Asa ca au redat lui Pavel si lui Atanasie locul lor, ca si lui Marcel

din Ancira Galatiei, care pflna atunci, aisa cum s-a mai spus, fusese con-

damnat. (Socrate, II, 16).

CAPITOLUL. XXIV

SCRISOAREA SINODULUI DIN SARDICA,
CATRE TOTI EPISCOPII

Cele petrecute la Sardica le va expune mai clar scrisoarea sinodu-

lui, scrisoare pe care nu am pregetat sa o intercalez in scrierea aceasita,

pentru felul in care aduee explicatii.

Sfintul sinod din Sardica, prin gratia lui Dumnezeu intrunind pe

cei din orasul Roma, din Spania, din Galia, din Italia, din Campania,

Calabria, Africa, Sardinia, Panonia, Misia, Dacia, Dardania, cealalta

Dacie, Macedonia, Tesalia, Ahaia, Epir, Tracia, Rodope, Asia, Caria,

Bitinia, Helespont, Frigia, Pisidia, Capadocia, Pont, Cilicia, cealalta Fri-

gie, Pamfilia, Lidia, insulele Ciclade, Egipt, Tebaida, Libia, Galatia, Pa-

lestina si Arabia, trimite sanitate tuturor episcopilor si conslujitorilor

sfintei si apostolicei Biserici, iubitii fra^i intru Domnul.

In adevar, adeseori si multe rele au savirsit adep^ii nebuniei lui

Arie, impotriva celor care-L slujesc pe Dumnezeu si pazesc dreapta

credinta. Caci cei care propuneau o doctrina falsa au incerat sa-i in-

departeze pe cei cu dreapta credinta ; si intr-atit s-au razvratit impo-

triva credintei, incit zvonul nu a putut ramine necunoscut impara^ilor

iubiti de Dumnezeu. Astfel incit, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar cei

mai credinciosi conducatori adunindu-se din cele mai indepartate pro-



144 CASIODOH

vincii si orase, au dat porunca sa aiba loc in oras acest sfint sinod de

la Sardica, pina rind, dupa inlaturarea tuturor discordiilor si indepar-

tarea oricarei perfidii, sa fie pastrata nestirbita de to^i doar credin^a

in Hristos. Caci au venit episcopi din Orient invitati de imparati drept

credinciosi, in special pentru faima care s-a raspindit despre prea iubi^ii

nostri fra^i intru credinta, adica despre Atanasie din Alexandria, Marcel

din Ancira Galatiei si Asclepa din Gaza. Poate ca au ajuns §i pina la voi

asemenea ponegriri : fiindca au incercat sa le vinture si pina la ure-

chile noastre, ca sa se creada ca sint adevarate cele relatate impotriva

celor nevinova^i si sa lase sa patrunda parerea aceasta nedreapta a

ereziei. Dar nu a fost ingaduit sa se faca acest lucru mai multa vreme.

Fiindca Domnul este Intiistatatorul Bisericilor, Care a suferit moartea

pentru acestia si pentru ele ne-a daruit noua tuturor suirea la ceruri.

Si asa, de curind, Eusebie §i Marin si Teodor, ca §i Teogonie, Ursachie,

Valens, Minophante si Stefan au scris lui Iuliu, slujitor intru credinta

noastra, episcop al Bisericii Romei, impotriva preotilor de aceea§i cre-

din^a cu noi numiti mai inainte, adica Atanasie, episcopul Alexandriei

si Marcel, episcopul Andrei din Galatia §i lui Asclepa din Gaza. Au
mai scris si episcopi din alte par^i, aducind marturii despre cura^ia lui

Atanasie, preot de credinta noastra ; si au confirmat ca cele infaptuite

de Eusebie si de sectan^ii lui nu sint altceva decit lucruri pline de min-

ciuni si oalomnii. Si cum cei chema^i de prea iubitul nostru Iuliu, preot

de credin£a noastra, nu s-au prezentat, ca si cum faptele s-ar fi ade-

verit prin cele scrise de acelasi episcop Iuliu, s-a vazut clar ca exists

calomniatori. Caci daca aceia ar fi presupus ceea ce s-a savirsit impo-

triva lor, nu ar fi intirziat sa se prezinte. Dar, chiar si din ceea ce au

facut in acest sfint si mare sinod, uneltirea lor a iesit clar la iveala.

Caci venind in orasul Sardica si vazind pe fratii no§tri, Atanasie, Mar-

cel, Asclepa si pe ceilal^i, le-a fost teama sa se apropie de judecata

noastra ; si, desi chemati nu o data, nici de doua ori, ci chiar de mai

mulie ori, nu au vrut sa raspunda la chemari. De buna seama cei in-

truni^i in sinod, batrinul Osie (care pentru virsta lui ca §i pentru mar-

turisire, si pentru atita munca s-a dovedit demn de toata cinstea) si

ceilal^i insistau si ii pofteau sa intre la judecata, pentru ca ei, prezenti,

sa expuna cele ce preo^ii de aceeasi credinta au scris impotriva lor,

defaimindu-i in absenta.

Dar, cum am mai spus, cei chemari nu au venit ; si intr-un fel,

respingind o judecata dreapta, au dat pe fa^a uneltirile si stradaniile

lor. Caci aceia care se incred in spusele lor nu se dau in laturi sa le

dovedeasca pe fa^a. Dar de vreme ce nu s-au prezentat, sintem incre-

dinta^i ca nimeni dintre voi nu poate sa nu §tie adevarul despre ei.
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Si daca ar vrea sa unelteasca cumva din nou ceva aoolo, sa stie toft ca,

neavind nimic prin care sa poata invinui pe preofti nosfri, sint scosi la

lumina chiar atunci cind sint absent!, iar cind sint prezenft, o iau la

fuga. Caci au fugit, prea iubift frati, nu numai din pricina calomniei

indreptate impotriva acelora, dar fiindca au vazut ca au aparut acuza-

tori ai lor pentru diferite nelegiuiri. Erau vadite lanturi §i catuse. Ve-

nisera din exil oameni si conslujitori de ai no§tri, nu numai rude dar

si prieteni ai lor, care din cauza acelora erau consideraft ca morft. Si

ceea ce este de mirare, e ca au fost de fa^a episcopi dintre care unul

purta catuse si lanturi cu care fusese legat din cauza lor. Iar altii do-

vedeau ca din cauza uneltirilor lor fusesera dusi la moarte, caci s-au

lasat condusi de asemenea trufie incit au incercat sa ucida chiar un

episcop pe care, daca nu ar fi scapat prin fuga, 1-ar fi omorit. A venit

si preotul nostru, fericitul Teodul, fugind de caznele lor, prin care se

poruncise sa fie ucis. Iar altii aratau rani de sabii, al^ii se plingeau ca

au suferit de foame din cauza lor
; §i acestea nu erau dovezi aduse de

un om oareoare, ci de toate Bisericile pentru care aoestia se prezenta-

sera aici si care faceau parte din delegare si care faceau cunoscut fla-

gelul violentelor, ca au fost urmari^i de ostasi inarma^i, multime cu

ciomege, teroarea judecatorilor, reprosind scrisorile falsificate. A fost

citita scrisoarea lui Teogonie impotriva preotilor nostri, Atanasie, Mar-
cel si Asclepa, care se pare ca a impresionat pina si pe imparati. Scri-

soarea aceasta au facut-o cunoscuta diaconii lui Teogonie. In afara de

acestea s-au adaugat la cele spuse goliciunea fecioarelor, incendierea bi-

sericilor, carcera impotriva preotilor nostri. S-a vazut ca toate acestea

au fost comise nu pentru alta, decit pentru erezia detestabila a arieni-

lor. Caci oricare dintre ei ar fi respins hirotonirea, si comuniunea s-ar

fi expus de fapt acestor injurii.

Dindu-si seama deci de situatia critica a nelegiuirilor lor, au dat

inapoi, tulburati. Si nemaiavind taria sa se tina ascunsi, au venit in

orasul Sardica pentru ca prin sosirea lor sa arate cumva ca nu au sa-

virsit nimic din acestea. Vazind insa pe cine impilasera ei cu calom-

niile si ca aceia oprima^i de ei erau in acelasi timp acuzatori, si avind

in fata ochilor lor reprosurile, nu au vrut sa intre cind au fost chema^i

ia judecata. Iar consluijtorii nostri, Atanasie, Marcel si Asclepa, proce-

dind potrivit credintei, fara sa se plinga prea mult, amenin^indu-i §i

provocindu-i si promitind ca vor da pe fa^a nu numai calomniile lor,

dar si ceea ce gresisera in Bisericile lor, aceia au fost cuprinsi de o ase-

menea mustrare de constiinta, incit au fugit. Prin fuga au confirmat

calomniile lor si au marturisit greselile lor, sustragindu-se judecatii, cu

toate ca rautatea si calomniile lor au fost date pe fata nu numai de

10 — Casiodor
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altii mai inainte, dar chiar si de acestia. Asadar am avut grija sa exa-

minam stradaniile lor impotriva adevarului, pentru ca sa nu fie acuzati

de inca o nedreptate prilejuita de fuga lor. Si cu aceasta premisa, din

cele faptuite am dedus ca ei sint calomniatori sj nu au facut altceva

decJt uneltiri organizate impotriva conslujitorilor nostri. Caci este §tiut

ca Arsenie, despre care spuneau ca a fost omorit de Atanasie, traieste

aici si se invirte printre cei vii ; de aici s-a dovedit ca au scornit si alte

lucruri. Au raspindit in public faptul ca cupa a fost sparta de Macarie,

preotul lui Atanasie ; cei care venisera din Alexandria si Mareos au do-

vedit ca asa ceva nu s-a intimplat Dar cind au scris isi lui Iuliu, episco-

pul Egiptului, conslujitor de-al nostru, s-a confirmat ca nici pomeneala

n-a fost de asa ceva. Au spus apoi ca au fost ridicate monumente impo-

triva acelora, ceea ce totusi s-a vazut ca a fost dovedit de o singura

parte ; in aceste fapte paginesti erau cercetati si catehumenii. Dintre

acestia un singur catehumen, intrebat, a spus ca era inauntru cind

Macarie a venit in acelasi loc. Dar un altul, fiind intrebat, a spus ca

mult vestitul acela Ischiras era bolnav atunci si zacea in eamaruta lui.

Asadar, de aici rezulta ca nu s-a petrecut faptul, ca §i catehumenii

erau inauntru, si Ischiras nu era de fata, ci zacea bolnav. Caci ticalosul

de Ischiras, mint^ind ca Atanasie a ars unele car^i sfinte, a fost declarat

ca era bolnav in vremea cind Macarie a fost acolo. Asa ca s-a dovedit

si prin aceasta ca este un calomniator. In sfirsit, datorita unor asemenea

calomnii, au rasplatit cu numele de episcop pe Ischiras, care nici nu

fusese vreodata preot. Caci doi preo^i care isi duceau cindva via^a ala-

turi de Meletie si dupa aceea au fost sprijiniti de fericitul Alexandru,

episcopul orasului Alexandria, numiti impreuna cu Atanasie, au martu-

risit ca acela n-a fost niciodata preotul lui Meletie si nici nu 1-a avut

Meletie in bdserioa din Mareos ca slujitor. Iar acela care n-a fosit nici

macar preot, pe acela 1-au dat acum drept episcop, pentru ca in numele

lui sa insapaiminte cu calomniile lui pe auditori.

Au fost citite si scrisorile conslujitorului nostru Marcel si a fost

dovedita ticalosia lui Eusebie si a celor ai lui. Caci cele spuse de Mar-

cel, ca o plingere, tocmai acestea erau o acuzatie, ca si cum el ar fi

facut o confirmare. Au fost deci citite acestea si altele si, tot asa pro-

blemele care le-au precedat, credinta aoestui om fiind gasita direapta.

Caci nu de la Sfinta Maria a luat inceput Dumnezeu Cuvintul, asa cum
sustineau acestia, si nici nu a afirmat ca imparafta Lui are sfirsit, ci a

scris ca imparatia Lui este fara inceput si fara sfirsit. Insa, impreuna-

slujitorul Asclepa a aratat documentele din Antiohia, facute in prezenta

acuzatorilor si a lui Eusebie din Cezareea, §i prin hotarirea episcopilor

judecatori s-a dovedit nevinovat. Si e adevarat, prea cinstiti frati, ca,
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desi chematl in repetate rinduri, nu au vrut sa se supuna ; si e adeva-

rat si ca au fugit. Caci ingroziti de propria constiinta si-au dovedit ca-

lomniile prin fuga ; ba au fost astfel dovedite si cele puse in sarcina lor

de acuzatorii care erau prezenti.

Pe linga acestea insa, chiar si pe aceia care pina atunci fusesera

acuzati din cauza ereziei lui Arie si dati afara, nu numai ca i-au spri-

jinit, dar i-au pus chiar in rang superior, promovind pe diaconi la preo-

tie, pe preoti la episcopat, nu pentru altceva decit ca sa poata semana
si extinde nelegiuirea si sa corupa evlavia credin^ei. Caci printre acestia

sint capetenii ca : Eusebie, Teodor din Heracleea, Narcis din Neroniada

Ciliciei, Stefan din Antiohia, George din Laodiceea, Acachie din Ceza-

reea Palestinei, Minofant din Efes, Ursachie din Singidunul Misiei, Va-

lens din Mirsia Panoniei. Iar acestia, intrunindu-se cu cei din Orient,

nu ingaduiau ca aceia sa paseasca in sfintul sinod, nici macar sa se

apropie de Biserica lui Dumnezeu. Si venind in Sardica, tineau adunari

ei intre ei, in locuri izolate, si faceau unele lucruri inspaimintatoare. Dar

nimic din acestea nu a ajuns pina la o adevarata judecare, iar noi nu am
putut nici tine sfintul sinod.

Am putut cunoaste toate acestea de la conslujitorii nostri, Macarie

din Palestina si Asterie din Arabia, care au venit impreuna cu ei si

s-au departat de perfidia lor. Caci acestia, venind la sfintul sinod, au

povestit ultragiile pe care le-au suferit, spunind ca la aceia nimic nu

se petrece drept. Si au mai adaugat ca, fiind de dreapta credin^a, au

fost impiedicati de aceia sa vina in aceste locuri si, din cauza amenin-

tarii, cu greu au putut sa se separe de aceia. De aceea, venind la Sar-

dica, au ramas toti intr-o singura casa si nu se puteau departa citusi

de putin. Nu se cuvenea sa trecem sub tacere acestea si nici sa lasam

fara pedeapsa calomniile, lanturile, uciderile, ranirile, emiteri de scri-

sori false, biciuirile, necinstirea fecioarelor, exilurile, distrugerile de bi-

serici, incendiile, migrarea din orase mai mici la biserici mai mari si,

peste toate acestea, nebunia lui Arie care se ridica acum impotriva

dreptei credinte datorita acestora.

Drept aceea, am hotarit ca fratii nostri plirii de har si slujitori :

Atanasie, episcopul orasului Alexandria si Marcel din Ancira Galatiei,

si Asclepa din Gaza, conslujitorii lui Hristos, sint nevinovati si curati
;

scriind catre dioceza fiecaruia, ca poporul fiecarei Biserici sa stie puri-

tatea episcopului lor, sa cunoasca si ca il au episcop si ca pot tine

nadejdea vie. Iar aceia care au intrat in Biserica lor ca niste lupi, adica

Grigorie in Alexandria, Vasile in Ancira, Quintian in Gaza, nu trebuie

sa fie numiti nici episcopi, nici crestini, nici nu trebuie sa aiba cu ei
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nici un fel de parttasie, nici sa aiba scrisori de la ei §i nici nu trebuie

sa le scrie. Iar pe Teodor din Heracleea Europei si Narcis din Neronia-

da Ciliciei, Acachie din Cezareea Palestinei §i Stefan din Antiohia,

Ursachie din Sigidunul Misiei, Valens din Mirsia Panoniei, Minofant

din Efes si George din Laodiceea, desj n-au venit din Orient de frica,

totusj, pentru ca au fost acuza^i de Alexandru, episcopul de fericita

amintire al orasului Alexandria, si pentru ca au fost de partea arieni-

lor, si pentru crimele comise de ei, printr-un decret general sfintul si-

nod ii depune din episcopat ; si am hotarit ca acestia nu numai ca nu

pot fi episcopi, dar ca nu au dreptul sa se cuminece cu credinciosii. Caci

aceia care se despart de fiin^a §i divinitatea Tatalui si indeparteaza de

Tatal pe Cuvintul, se cuvine a fi indepartati de Biserica universale si

lipsiti de numele de cre§tin.

Sa fie asadar anatematiza^i de noi §i de to#, si sa fie socotiti ca

fac negot cu cuvintul adevarului. Caci inva^atura apostolica zice : «Daca

cineva va propovaduie$te altceva decit ati primit, sd fie anateman

(Galat. 1, 9). Anun^a^i asadar ca nimeni sa nu cuminece cu ei ;
caci

nu este nici o «partasie intre lumina $i intuneric» (II Cor. 6, 14). Izgo-

ni^i-i pe acestia departe de to^i (oamenii) ; caci nu poate fi partasie intre

Hristos si Veliar. Pazi1;i-va, fra^i intru har, sa nu ie scrie^i si nici sa nu

primi^i scrieri de-ale lor. Si stradui^i-va, vol preaseinstrti fra^i §i oonslu-

jitori, ca si cum, prezenti cu duhul in sinodul nostru, ati fost de acord

si ati hotarit cu consimtamintul vostru cele ce sint recunoscute intr-un

glas de toti conslujitorii nostri de pretutindeni, laolalta. Sa-i respingem,

insa si sa-i aruncam dincolo de marginile Bisericii universale pe aceia

care nu afirma ca Hristos Dumnezeu este, dar spun ca nu este Dumne-
zeu adevarat ; ca este Fiul.dar nu este Fiul adevarat, ca desigur este

nascut si totodata nenascut. Caci astfel marturisesc ca in^eleg ei nasout,

fiindca astfel au spus, ca ceea ce a fost nascut a fost facut. Si ca, de

vreme ce Hristos a fost inainte de veacuri, i-au dat inceput si sfirsit,

fiindca are inceput, nu in timp, ci inainte de veacuri. Prin urmare doua

vipere au purees din §arpele arian, Valens §i Ursachie, care se lauda §i

nu stau la indoiala sa se numeasca crestini, marturisind ca si Cuvintul,

ca si Duhul, a fost si ranit, si omorit, si a murit si a inviat
;

§i se stra-

duieste cohorta de eretici sa sus^ina ca fiin^a Tatalui §i a Fiului §i a

Sfintului Duh este diferita si este impar^ita. Noi insa am primit §i am
invatat aceasta din tradi^ie universalis si apostolica si avem aceasta cre-

din^a si marturisire, ca este o singura fiinta, numind-o a Tatalui §i a

Fiului si a Duhului Sfint. Si daca intreaba care e fiinta Fiului, martu-

risim ca este tot aceea ca a Tatalui : crezind fara nici o indoiala ca Tatal

nu a fost si nu a putut fi fara Fiul §i nici Fiul fara Tatal, fiindca Cuvin-
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tul este Duh. Caci esite absurd sa spui ca Tatal nu a fost cindva Tata
;

ca nici nu a putut exista nici nu a putut fi numit Tata fara Fiul. Exista

marturia Fiului insusi : «Eu sint in Tatal si Tatal in Mine» (loan 14, 11)

;

si «Eu $i Tatal una sintem» (loan 10, 30). Nimeni dintre noi nu neaga

ca a fost nascut : dar penitru cine a fost nascut ? Pentru toate cele care

se numesc vizibile si invizibile. Este creatorul arhanghelilor, si al inge-

rilor, al lumii, si al neamului omenesc, fiindca spune : «lntelepciunea,

creatoarea tuturor, m-a invatat» (Int. Sol. 7, 21). Si toate au fost facute

de El (loan 1, 3). Caci nu putea sa fie dintotdeauna, daca ar fi avut un
inceput : deoarece Cuvintul, care este dintotdeauna, nu are inceput. Iar

Dumnezeu nu are niciodata sfirsit. Nu spunem ca Tatal este Fiul si

nici ca Fiul este Tatal ; ci Tatal este Tata, iar Fiul este Fiul Tatalui.

Marturisim ca puterea este Fiul Tatalui. Marturisim ca Cuvintul este al

lui Dumnezeu Tatal, in afara de care altceva nu exista, si propovaduim

ca Cuvintul este adevaratul Dumnezeu, si In^elepciunea, si Puterea si

Fiul eel adevarat. Si nu spunem «Fiul», asa cum sint numi^i ceilal^i fii,

deoarece aceia fie ca vor fi dumnezei pentru renastere, fie ca sint

numi^i fii pentru ca devin vrednici de aceasta, nu pentru ca sint de

aceeasi fiin^a cu Tatal si Fiul. Mai marturisim ca este Unul-Nascut ?i

Primul nascut dar spunem Cuvintul Unul-Nascut pentru ca a fost

dintotdeauna si este in Tatal ; iar Primul nascut este ca om. Se deose-

beste totusi de creatura comuna, fiindca e primul nascut din morti.

Marturisim ca Dumnezeu este unul. Marturisim ca dumnezeirea Tatalui

si a Fiului este una singura ; si nimeni nu neaga ca Tatal este mai mare

decit Fiul, nu pentru ca e de alta fiin^a, nu pentru ca e vreo diferen^a,

ci pentru ca insusi numele de tata este mai mare decit eel de fiu. Dar

aceasta este o blasfemie a lor si o interpretare gresita : ei sus^in ca El

a spus ca este prin har : Eu si Tatal una sintem (loan 10, 30), pentru

impacare si unanimitate. Dar to^i cei din Biserica universale am deza-

probat in^elegerea lor nebuna si josnica, ca a unor oameni muritori.

Acestia, fiindca au inceput sa fie corupti, sint cunoscuti ca gresesc fiind

in dezacord si ca tind la schimbari ; de aceea ei pot spune ca este dife-

renta si distan^a intre Dumnezeu-Tatal atotputernic si Fiul — ceea ce

este absurd sa accept si oarecum sa consideri. Noi insa credem si afir-

mam si asa in^elegem, fiindca Sfinta Scriptura a spus : Eu si Tatal una

sintem, pentru consubstantlalitate, care este una si aceeasi, si a Tatalui

si a Fiului, si credem ca El va impara^i cu Tatal vesnic, fara inceput si

fara sfirsit si imparatia Lui nu are nici timp nici micsorare, pentru ca

este vesnica ; fiindca nu a inceput niciodata sa fie, si tot asa nu poate

sa se sfirseasca. Credem si stim ca Sfintul Duh este Aparator, pe care

insusi Dumnezeu ni L-a fagaduit si harazit, si credem ca El ne-a fost
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trimis. Dar nu El a patimit, ci Omul in care s-a intrupat din Fecioara

Maria si care a putut sa patimeasca precum muritorii. Dumnezeu insa

este nemuritor. Credem ca a inviat a treia zi, nu Dumnezeu a inviat in

Om, ci Omul in Dumnezeu, (Om) pe care 1-a oferit in dar Tatalui Sau
si pe care 1-a liberat intruitotul. Insa credem ca la timpul potrivit §i

hotarit, El insusi ne va judeca pe toti §i pentru toate.

Dar nebunia lor este atit de mare §i mintea lor este orbita de un

intuneric atit de adinc, incit nu pot distinge lumina adevarului si nici

sa inteleaga pentru ce motiv a fost spus : Pentru ca si acestia in Noi sa

fie una (loan 17, 21). E limpede dar pentru ce a zis una : pentru ca

apostolii au primit Duhul Sfint al lui Dumnezeu ; ei insa nu erau Dun,

si nici unul dintre ei nu era Cuvintul, sau Intelepciunea, sau Virtutea

sau Unul-Nascut. Asa cum eu si tu, spune, una sintem (ibid.), tot asa si

acestia in noi sa fie una (ibid.) Fara doar si poate, Sfinta Scriptura a

facut deci aceasta distinctie : tn Noi sd fie una, spune. Nu spune : a§a

cum Noi una sintem, Eu si Tatal ; dar discipolii strins uniti ei intre ei

sa fie una, si in marturisirea credintei, si in harul si evlavia lui Dum-
nezeu-Tatal, si sa poata fi una in ingaduinta si milostivirea Domnului

si Mintuitorului nostru.

Din aceasta scrisoare este recunoscuta si calomnia acuzatorilor si

nedreptatea judecatorilor dinainte si adevarata puritate a dogmei. Caci

Sfintii Parinti ne-au invatat nu numai natura divina, dar au explicat si

invatatura detaliilor. (Teodoret, II, 8).

CAPITOLUL XXV

DESPRE SOLII CELOR DIN SARDICA DESTINATI LUI CONSTANTIU
SI DESPRE UNELTIREA MISELEASCA PREGATITA

IMPOTRIVA LOR DE STEFAN,
INTIISTATATORUL DIN ANTIOHIA

Luind cunostinta de acestea, Constant s-a intristat, vazind usura-

tatea fratelui sau si s-a eutremurat din pricina instigatiilor la rele si a

acelora care inselau in felul acesta indulgenta imparatului. A trimis cu

scrisori, la fratele sau doi episcopi, alesi dintre cei din sinodul din Sar-

dica si impreuna cu ei si pe comandantul militar Salian, vestit pentru

credinta si dreptatea lui. Dar scrisorile nu contineau numai indemn si

sfat, ci §i amenin^are din partea imparatului credincios. Intii ii comunica

fratelui sau sa-i asculte pe episcopi si sa ia cunostinta de nedreptatile

pe care si le-au permis Stefan si altii, §i de asemenea sa-1 redea pe

Atanasie comunitatii lui ; caci odata dovedita calomnia, au iesit la
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iveala si nedrepltatea si cruzimea vechilor judecatori. Si mai adauga ca

daca nu voia sa faca ceea ce era drept, el personal se va duce la Alexan-

dria si-1 va reinstaura pe Atanasie la cirma oilor care il doresc si va

alunga de acolo bandele de dusmani.

Constantiu, primind in Alexandria aceasta scrisoare, a fagaduit ca

va face ce ii vor ingadui vremurile. Dar calomniatorii adevarului, inspai-

mintati, au uneltit o mare miselie. Stabilisera, intr-un loc mai indepar-

tat, pe sacerdotii destinati de sinod. Iar comandantul militar fusese tri-

mis cu alta destinatie.

Stefan, episcopul de atunci al Antiohiei, impreuna cu alft colabo-

ratori ai despotismului sau, pregatea naufragiul corabiilor cu care apa-

ratorii dogmelor drepte se straduiau sa indeparteze diferitele calomnii.

Conducatorul acestora era un tinar, pe nume Onager, care ac^ionind cu

asprime si bucurindu-se de o vietuire nedreapta, nu numai ca ii chi-

nuia pe unii cu torturi in plina strada si ii batea cu ciomegele, dar na-

valind fara rusine chiar in case, ii lua pe barba^ii si pe femeile cele mai

cinstite. Si ca sa nu vorbesc mai mult despre dibacia lui, voi povesti

inselaciunea pregatita impotriva barbatilor foarte buni. Caci Onager

acesta, venind la o prostituata, spune ca de curind au sosit niste straini

si ca au nevoie pentru noapte de prostituate. Apoi luind cincisprezece

in§i certati cu disciplina si ascunzindu-i in cortul vecin al episcopilor,

s-a indreptat cu femeia prostituata spre usa unde se odihneau barbatii

aceia. Gasind-o deschisa, 1-a convins pe un sclav, dindu-i bani, sa o

introduca pe femeie pe usa pe care i-o arata el, unde se credea ca dor-

meau amindoi preotii, si 1-a inva^at sa o primeasca pe femeie inauntru
;

iar el s-a dus sa-si cheme tovarasii. S-a intimplat insa ca episcopul mai

batrin, cu numele de Euphrat, sa doarma afara. Iar Vincentiu (asa se

numea celalalt) dormea in launtrul camerei. Cind femeia a intrat pe usa,

Euphrat auzind zgomotul pasilor ei, cind era inca intuneric, a intrebat

cine umbla. La raspunsul ei, Euphrat, inspaimintat, crezind ca diavolul

a imitat vocea femeii, a chemat in ajutor pe Mintuitorul Hristos. Insa

Onager, realizatorul acestei nedreptati, a intrat cu tovarasii sai asupra

faptului, strigind ca sint pacatosi si i-a destinat judecatorilor pentru

nevrednicie. Iscindu-se zarva mare, vin in fuga si sclavii, se desteapta

si Vincentiu si, inchizind usa casei, au putut sa prinda sapte calomnia-

tori. Onager a fugit cu ceilal^i. Femeia a fost inchisa impreuna cu

ceilal^i. In zori, chemindu-1 pe comandantul militar care venise cu ei,

au pornit la palat. Si strigind ticalosiile lui Stefan, spuneau ca nedrep-

tatile lui nu mai au nevoie de judecata nici de biciuiri. Striga in special

comandantul militar, rugind ca imparatul sa ordone ca acuza^ia ne-

dreapta sa fie cercetata nu de sinod, ci mai curind de justitie si faga-
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duind ca in primul rind el va incredin^a pe preo^i episcopilor lor ?i ca

e necesar sa fie predaft ?i slujitorii lui Stefan. Dar fiindca acesta se

impotrivea cu nerusinare, spunind ca preo^ii nu trebuie sa fie scapati

de biciuire, si imparatul si judecatorii au hotarit ca cercetarea cauzei

sa aiba loc in launtrul palatului.

Si in primul rind au interogat-o pe femeie cine a condus-o la locul

de gazduire al episcopilor. Aceasta a raspuns ca a venit un tinar la ea

si i-a vorbit despre sosirea unor straini si ca ar fi nevoie de ea §i ca la

venirea serii a condus-o la locuinta si la intrarea in casa i-a spus sa

intre sub portic. A vorbit si de anchetarea episcopului, si de teroarea

dezlantuita, si de cuvintarea lui, si de navala imediata a celor veniti

dupa aceea.

Dupa ce au luat cunostin^a de acestea, judecatorii au chemat in fata

lor pe tinarul prins impreuna cu ceilalti. Acesta, fara sa fie nevoie de

biciuiri, a dat pe fata uneltirea pusa la cale si a marturisit ca toate

acestea le-a savirsit Onager. Acesta, adus in fata judecatii, a spus ca

toate acestea i le-a ordonat §tefan. §i astfel, cunoscind nedreptatea lui

Stefan, au ingaduit episcopilor care erau de fata sa-1 condamne, §i a

fost alungat din Biserica. Si totusi Biserica nu a fost liberata de ciuma

ariana. Caci dupa el a fost numit Leontiu, de neam din Frigia, total

lipsU de voin^a. Dar Constantiu, cunoscind din proprie experien^a cele

uneltite impotriva episcopilor, i-a scris lui Atanasie eel mare s.i o data,

si a doua oara, si a treia oara, poftindu-1 sa se intoarca din tinuturile

occidentale, a§a cum ii indica si in scrisori. (Teodoret, II, 8, 9 si 10).

CAPITOLUL XXVI

SCRISOAREA LUI CONSTANTIU CATRE ATANASIE,
INVITlNDU-L SA VINA LA EL

Imparatul biruitor Constantiu, catre episcopul Atanasie.

Rabdarea si indurarea noastra nu au ingaduit sa mai fii inconjurat

si batut de valurile salbatice ale marii. Evlavia noastra constants nu si-a

intors privirile de la eel indepartat de pamintul patriei si lipsit de

lucrurile personale si ratacind prin locuri neumblate nici de animale.

De aceea am tot aminat sa-^i scriu despre ce vreau sa-ti propun, nadaj-

duind ca vei veni la noi din propria ta vointa si vei cere de la noi satis-

factie pentru cele indurate. Dar, pentru ca teama a impiedicat poate

ceea ce i^i propunea vointa ta, ^i-am trimis scrisori pline de generozitate

pentru fericirea ta, ca fara teama sa te grabesti sa te infa^i?ezi noua de
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indata. In masura in care e§ti stapin pe dorin^a ta, vei avea dovada cle-

mentei noastre fiind restabilit in drepturile tale. Caci pentru aceasta,

1-am rugat pentru tine si pe stapinul si fratele meu, imparatul biruitor

Constant, sa-^i prilejuiasca posibilitatea sa vii la noi, pentru ca, cu

acordul nostru al amindurora, reintegrat in patrie, sa ai cheza§ia abso-

lute a favoarei noastre. (Socrate, II, 18).

CAPITOLUL XXVII

A POUA SCRISOARE A ACELUIASI,
PENTRU ACELA?I LUCRU

Imparatul biruitor Constan^iu, catre episcopul Atanasie.

Desi am aratat in scrisorile noastre anterioare in ce masura trebuie

sa vii la curtea noastra fara ingrijonare, pentru ca voim nespus sa te

stabilesti la re§edinta ta, totusj am trimis §i acum aceste scrisori la

sfintia ta pentru ca sa te poftim ca, urcindu-te intr-un vehicul public,

sa te grabe§ti sa vii la noi, fara urma de neincredere sau teama, ca sa

poti dobindi ceea ce doresti. (Socrate, II, 13).

CAPITOLUL XXVIII

A TREIA SCRISOARE A LUI CONSTANTIU
CATRE ACELASI

Imparatul biruitor Constanftu, catre episcopul Atanasie.

Cind am fost in Edessa, preotii tai care erau de ia\a au fost de

parere ca, odata trimi^i preo^ii la tine, ar trebui sa te grabesti spre

curtea noastra ; si dupa ce ne vom fi vazut, sa te indrepti degraba spre

Alexandria. Dar, fiindca a trecut prea mult timp de cind, primind scri-

soarea noastra, nu te-ai grabit, tocmai de aceea ne-am grabit noi sa te

sfatuim ca macar acum sa te indrepti indata ca sa te infa^igezi vederii

noastre si, in felul acesta, sa poti sa fii redat patriei tale §i sa te bucuri

in liniiste de elocinta ta. Spre o intarire a celor spuse, 1-am trimis pe

diaconul Achit, de la care poti afla si voin^a sufletului nostru, si ca po^i

obtine cele ce dore§ti.

Primind Atanasie aceste scrisori la Aquileia, caci acolo s-a oprit la

pleearea din Sardica, a dat fuga la Roma §i aratind episcopului Iuliu

scrisorile, a facut nespusa bucurie Bisericii Romane. Caci se considera
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ca si imparatul din Orient e de acord cu credinta lor, pentru ca 1-a

chemat cu incredere la el pe Atanasie. Insa Iuliu a trimis clericilor si

popcrului din Alexandria aceste scrisori in privin^a lui Atanasie. (So-

crate
s

II, 18).

CAPITOLUL XXIX

SCRISOAREA LUI IULIU CATRE CEI DIN ALEXANDRIA,
IN APARAREA LUI ATANASIE

Arhiepiscopul Iuliu, catre preotii, diaconii, poporul si locuitorii din

Alexandria, fraft prea iubiti intru mintuire in Domnul.

Ne bucuram, si eu si voi, prea iubiti fraft, pentru ca vedeti acum in

fata ochilor roadele credintei voastre. Acest gest, la drept vorbind, se

adreseaza fratelui si coepiscopului nostru Atanasie, pe care Dumnezeu
vi 1-a redat pentru curafta viefti lui si rugaciunile voastre. De aid se

poate crede ca rugaciunile voastre pline de dragoste au urcat dintot-

deauna la Dumnezeu. Caci va aduceti aminte de fagaduin^ele ceresti si

de iubirea pe care aft inva^at-o din invatatura fratelui meu Atanasie,

de care am mai vorbit si 1-aft cunoscut integru, dupa credinta sadita in

voi pe care aft dobindit-o de la el ; caci pina la urma nu poate fi inde-

partat de voi acela ale carui cuvinte le-ati avut mereu prezente in

sufletele voastre atit de curate. Asa ca nu e nevoie sa va scriu mai

multe. Caci toate cele ce v-ar putea fi spuse de mine, credinta voastra

le-a si cunoscut si harul divin a implinit dorin^ele rugaciunii noastre

comune. Ma bucur alaturi de voi, si iarasi zic, ma bucur, fiindca v-aft

pastrat neinfricat credinta in suflete. Nu mai putin ma bucur si pentru

fratele meu Atanasie, fiindca, desi a avut parte de multa triste^e, nu a

uitat nici o clipa dorin^a voastra si afectiunea voastra. Si chiar daca un
timp a fost indepartat de voi cu trupul, totusi cu duhul se dovedeste

ca a fost mereu alaturi de voi. Iar si eu, fraft prea iubift, socot ca incer-

carea pornita impotriva lui nu a fost fara glorie. Caci si credinta voastra

si a lui este cunoscuta de toti si bine primita. Caci daca nu s-ar fi

petrecut atitea si asemenea lucruri, cine ar crede ca voi ati dat dovada

de o asemenea judecata si de atita indurare fata de un asemenea episcop,

sau ca el a putut fi inconjurat de atitea virtuti datorita carora nu si-a

pierdut nadejdea in ceruri ? A binemeritat deci in orice fel, si acum si

pentru viitor, chiar martiriul glorios al marturisirii. Caci deseori tare

framintat, pe mare si pe uscat, a calcat in picioare toata strimbatatea

ereziei lui Arie ; si de multe ori, fiind impins pina aproape de pri-
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mejdie, din invidie, a dispreftiit maariteia, aparat de Dumnezeu Atot-

puternicul si de Domnul Iisus Hristos, Mintuitorul nostru nadajduind sa

inlature nedreptfitile si sa fie redat mingiierii voastre, aducindu-va mai

man' izbindiri dintr-o puternica constiin^a, voua, pentru care s-a aco-

perit de glorie pina la capatul pamintului. Si avind incredere in hota-

rirea sa si in inva^atura cereasca, a fost iluminat de o judecata nemu-

ritoare si s-a rein-tors la voi. Trebuie sa-1 iubiti deci acum oind stralu-

ceste pentru voi, inca mai mult decit atunci cind a plecat de la voi.

Caci daca focul face dovada puritatii materialelor pretioase, adica a

aurului si a argintului, ce ar putea fi socotit vrednic de un asemenea

barbat atit de mare care, dupa ce a invins atitea tribula^ii si primejdii,

va este redat acum neintinat, dovedit nu numai de noi, ci de intregul

sinod ? Primiti-1 deci acum, prea iubiti frati, cu tot darul ceresc, pe

pastoral si intiistatatorul vostru, adica pe Atanasie, impreuna cu ace§tia

care au impar^it cu el atitea suferinte. Si bucurati-va sa ave1;i parte de

invatatura lui, voi cei flaminzi si insetati, ca sa zic asa, dupa pastorul

vostru, acum cind ati mincat §i ati baut chiar voi sfin^enia voastra cu

ajutorul Scripturilor mintuitoare. Caci, cit a trait printre straini, voi a^i

fost mingiierea lui, iar in persecutii si primejdii, voi 1-ati inviorat cu

sufletele §i mintile voastre prea credincioase. Eu ma ^i veselesc gindind

si vazind cu ochii mintii bucuria fiecaruia dintre voi, la reintoarcerea

lui ?i intimpinarile poporului s.i sarbatorirea glorioasa a celor care

alearga sa-1 vada ; si cum va fi, si ce mare pentru voi, acea zi in care

odata cu reintoarcerea fratelui meu si cu desfiin^area relelor vechi, se

da la o parte orice uneltire
;

§i cu reintoarcerea dorita si pretioasa, pe

toti uni^i intr-o bucurie a veseliei depline. O bucurie de felul acesta

ajunge pina la noi, cu maretia sa. Caci se stie ca s.i acest lucru ne este

ingaduit prin voia lui Dumnezeu, dat fiind ca si noi trebuie sa ne ridi-

cam spre lauda unui barbat atit de mare.

Dar e mai bine sa incheiem scrisoarea printr-o rugaciune : Dumne-

zeu atotputernicul si Fiul Sau unul nascut, Domnul si Mintuitorul

nostru Iisus Hristos, sa va dea pentru vecie aceasta bucurie, acordin-

du-va rasplata meritata pentru minunata voastra credinta, pe care a^i

dovedit-o in chip laudabil fata de pontiful vostru
;
pentru ca si voi si

aceia care sint cu voi, sa aveti parte acum, aici, si pe viitor de toate cele

bune : Cele ce ochiul n-a vazut si urechea n-a auzit, si la inima omului
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nu s-au suit, pe acestea le-a pregatit Dumnezeu celor care ll iubesc pe

El (I Cor. 2, 9). In numele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Care si

Caruia aducem slava in vecii vecilor lui Dumnezeu Atotputernieul,

Amin. Va doresc sanatate, prea iubi^i fraft. (Socrate, II, 18).

CAPITOLUL XXX

CE I-A CERUT CONSTANTIU LUI ATANASIE
$1 ATANASIE LUI CONSTANTIU, SI CUM AU FOST

EXPULZATI ERETICII, DE EPISCOPII DREPTCREDINCIOSI
CARE SI-AU PRIMIT INAPOI BISERICILE

Increzator deci in aceste scrisori, Atanasie vine in Orient. Imparatul

Constan^iu nu 1-a primit cu suparare atunci ; dar incerca sa-1 constringa,

influentat de instigarile arienilor si i-a zis lui : Ai primit bineinteles

resedinta ta in baza derretului sinodului ?i cu asentimentul nostru ;
dar

deoarece in Alexandria sint unele neamuri care se re^in de la imparta-

sirea cu tine, ingaduie ca ei sa aiba in oras o biserica a lor. La propune-

rea aceasta, Atanasie s-a grabit sa raspunda : fyi sta in putere, imparate,

sa ordoni si sa acftonezi oricum vei vrea. Dar si eu i^i cer un privilegiu,

pe care te rog sa mi-1 acorzi. Si fagaduind imparatul ca-1 va acorda pe

data, Atanasie a adaugat imediat ca cere sa i se acorde acelasi privilegiu

pe care a cerut sa-1 primeasca imparatul. Caci §i el solicita sa se acorde

cite o biserica pentru fiecare grupare care se re^inea de la comuniunea

cu arienii. Si asa arienii, stiind ca hotarirea lui Atanasie nu le este de

folos lor, au spus ca trebuie aminat acest lucru si ca trebuie facut ceea

ce doreste imparatul ; ca imparatul, potrivit celor hotarite in sinodul

de la Sardica, a redat resedintele proprii lui Pavel, si lui Atanasie, §i

lui Marcel si lui Asclepa din Gaza si lui Luciu din Adrianopole. Drept

care sfintele scrisori ale imparatului erau trimise la fiecare grupare,

in bisericile acelora carora li se ordona sa le primeasca de indata. Asa

ca in Ancira, dupa izgonirea lui Vasile si primirea lui Marcel in locul

lui, s-a produs o dezordine nu intimplatoare, care a dus la o derogare

contrara intelepciunii ; caci pe Asclepa din Gaza 1-au primit pe data.

In orasul Constantinopol, Macedonie i-a urmat lui Pavel la scurta vreme,

tinind adunarile chiar la el, in indepartata biserica. Numai pentru

Atanasie a scris imparatul episcopilor si clerului si poporului, ca sa-1

primeasca cu drag. Mai mult, a ordonat, prin alte scrisori, sa fie abolite

toate cele hotarite impotriva lui prin sentin^e. Cele scrise cu privire la

amindoua aceste probleme sint cunoscute in felul acesta (Scorate, II, 18).
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CAPITOLUL XXXI

SCRISOAREA LUI CONSTANTIU,

PRIN CARE SlNT ANULATE TOATE CELE SAVlRSITE
IMPOTRIVA LUI ATANASIE

Constanftu eel Mare, biruitor, credincios, ureaza sanatate episco-

pilor si preoftlor Bisericii universale.

Prea veneratul episcop Atanasie nu a fost parasit de harul lui Dum-
nezeu ; caci desi a fost supus pentru scurta vreme judecafti oamenilor,

totusi este §tiut ca a primit hotarirea ce i se datora de la provider^ care

vede totul : reintegrat in patria sa, cu voin^a lui Dumnezeu si hotari-

rea noastra, a fost reintegrat totodata §i in Biserica in care era intii-

statator prin ajutorul dumnezeiesc. Ca urmare, se cuvenea sa-1 incon-

juram cu blindeft;, pentru ca toate cele aratate impotriva lui si a ce-

lor care erau in impartasire cu el, orice suspiciune §i in§elatorie im-

potriva lui ca si toate celelalte, sint nule §i neavenite ; si inlesnirile pe

care le-au avut pina acum elerieii lui sa ramina neatinse, a§a cum se

cuvine. Sintem de parere insa ca acest lucru trebuie adaugat ha-

rului lui, ca sa §tie to^i cei din ordinele sfinte ca i s-a acordat de toft

in unanimitate si sa fie fara teama, §i episcopii si elerieii ; caci e su-

ficienta revenirea de bunavoie a fiecaruia in jurul lui. Si pe aceia care,

orinduift de o mai buna chibzuiala, aleg impartasirea cu el, ii sfatuim

pe toft acestia sa dobindeasca §i acum cu voia lui Dumnezeu, iertarea

noastra, in masura in care providenta a acordat-o mai inainte. (Socrate,

II, 18).

CAPITOLUL XXXII

SCRISOAREA LUI CONSTANTIU
CATRE CEI DIN ALEXANDRIA,

CA SA-L PRIMEASCA PE ATANASIE

Constanftu eel Mare, biruitor, credincios, ureaza sanatate poporu-

lui din Alexandria al Bisericii universale.

Infatisind tuturor intenfta noastra de dreptate, §tiind ca multa

vreme providenta v-a lipsit de veghetorul vostru, adica de episcopul

Atanasie, care s-a facut cunoscut tuturor pentru spiritul lui de drepta-

te si pentru probitatea moravurilor sale, am fost de parere sa-1 trimit

iarasi la voi. Primindu-1 deci cum se cuvine de obioei si avind ajutorul

rugaciunilor catre Dumnezeu eel milostiv, grabift-va sa respectaft in-
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deajuns buna invoirea potrivita voua si totodata placuta noua, si pacea

potrivita rinduielilor biserice§ti, dovedita pretutindeni. Caci nu e cu-

minte sa se iste vreo discordie intre voi sau o agitate contrara disci-

pline! vremurilor noastre ; voim ca nici aceasta sa nu existe nicicum

intre voi. Si va indemnam dupa obicei sa urmari^i indeajuns predicile,

avindu-1 pe el intiistatator si ajutor pe linga Dumnezeu ; pentru ca

aceasta hotarire sa ajunga ca o fagaduinta tuturor, chiar neamurilor

ratacite care se mai inchina la idoli, sa se grabeasca cu zel spre cu-

noasterea sfintei religii. O, prea iubi^i locuitori ai Alexandriei, va in-

demn iarasi sa persistati in cele care s-au spus si sa primiti cu to^ii cu

drag ?i evlavie pe episcopul care v-a fost trimis printr-o hotarire veni-

ta de sus si prin vointa noastra si sa considera^i ca trebuie imbratisat

cu tot sufletul si cu intreaga voinp. Caci asa se cade ca si voi sa faceti

si se stie ca este si de datoria bunavointei noastre. Iar pentru a zadarnici

orice prilej de a se isca vreo tulburare, precizam prin scrisoarea noas-

tra ca to^i cei oare vor fi recunoscu^i ca razvratiti vor trebui sa suporte

pedeapsa corespunzatoare. Tinind seama deci si de hotarirea noastra

intru Dumnezeu, si de interesele credin^ei voastre, ca si de pedeapsa

prevazuta impotriva celor razvratiti, respectati cum se cuvine dreptu-

rile de care se bucura sfinta religie. §i cinstiti pe omul harazit si iubit

de Dumnezeu cu tot respectul si pretuirea
;

§i, impreuna cu el, inalta^i

cu bucurie Dumnezeului Mintuitor al tuturora rugaciuni, si pentru voi

insiva si pentru sprijinul vietii noastre (Socrate, II, 18).

CAPITCXLUL XXXIII

SCRISOAREA LUI CONSTANTIU PENTRU ATANASIE,
CA SA FIE ABOLITE TOATE CELE HOTARlTE IMPOTRIVA LUI

Imparatul Constantiu, biruitor, ureaza sanatate lui Nestorie.

In acelasi fel s-a scris catre conducatorii din Niceea, Tebaida si

Libia. Toate cele ce se dovedesc ca s-au statornicit pina acum spre jig-

nirea si nedreptatirea episcopului Atanasie, ordonam sa fie acum su-

primate. Caci si slujirea in care au fost clericii lui, voim sa o capete

inapoi nestirbita. Sintem de parere deci ca aceasta porunca a noastra sa

fie respectata ; odata redat Bisericii sale episcopul Atanasie, cei care

erau in comuniune cu el isa aiba sacerdotiul pe care 1-au avut intot-

deauna, pe care si ceilal^i clerici se stie ca 1-au avut, pentru ca si aces-

tia sa fie stapiniti de bucurie. (Soconate, II, 18).
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CAPITOLUL XXXIV

CUM S-A RElNTORS ATANASIE LA ALEXANDRIA

Inarmat cu atitea sji asemenea scrisori, prea sfin^itul Atanasie a

pornit prin Siria si a venit in Palestina, ajungind la Ierusalim si facind

cunoscute episcopului Maxim cele petrecute la sinodul din Sardica si

fiindca imparatul Constantiu fusese de acord cu hotarirea si judecata

acelora, a facut pregatiri ca sa aiba loc sinodul episcopilor care locuiau

aici. Maxim insa, deloc lipsit de energie, a chemat pe to^i episcopii din

Siria si Palestina. Dupa ce s-a ftnut sinodul, i-a redat chiar el ferici-

tului Atanasie dreptul la comuniune s.i demnitate. Chiar sinodul a scris

celor din Alexandria si tuturor episcopilor, clericilor si poporului din

Egipt si Libia, cele petrecute si hotarite cu privire la Atanasie. Din

care cauza episcopii detractori ai lui Atanasie 1-au discreditat foarte

mult pe Maxim, fiindca, lasindu-1 in parasire la inceput, iar apoi, dupa

cainta, ca si cum nimic nu s-ar fi intimplat, a facut cunoscuta hota-

rirea in favoarea lui Atanasie, hotarire prin oare ii erau redate dreptul

la comuniune si demnitatea. Luind cunostin^a de acestea, Ursachie si

Valens, care la inceput avusesera un zel aprig cu privire la inva^atura

lui Arie, abatindu-se de la voin^a anterioara, au plecat la Roma, ducind

episcopului Iuliu declaratia de penitenta, prin care au consim^it verbal

cu privire la consubstantialitate si au trimis scrisori lui Atanasie, mar-

turisind ca ei s-au angajat sa fie de acord si in celealte privinte. Si

in felul acesta Ursachie ?i Valens, birui^i de cele petrecute cu Atanasie,

s-au convertit atunci.

Atanasie deci a pornit spre Alexandria prin Pelusiu. Si trecind

prin orase, propovaduia ca toti sa se desparta de arieni si sa imbra^i-

seze dogma consubstan^ialitatii. Iar in unele Biserici a facut inscaunari.

Si acesta a fost inceputul altei plingeri impotriva lui, fiindca s-a incu-

metat sa faca inscaunari in Bisericile altora. Acestea s-au petrecut cu

Atanasie. (Socrate, II, 19).

CAPITOLUL XXXV

DESPRE EVENIMENTELE CARE TULBURAU ATUNCI STATUL
SI DESPRE DISCORDIA POPORULUI DIN ANTIOHIA

DIN CAUZA CREDINTEI

In timpul acesta statul era agitat de evenimente nea§teptate. Nu e

lipsit de important sa le expunem pe cele referitoare la colectorii de

impozite. Despre faptul ca, la moartea intemeietorului orasului Con-
stantinopol, cei trei fii ai sai si-au asumat conducerea imperiului, s-a
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relatat anterior. Trebuie §tiut insa ca impreuna cu ei a domnit si

varul lor, pe nume Dalmatiu, avind numele tatalui ; acesta, dupa ce a

domnit foarte putin, a fost ucis de solda^i, fara ca Constantiu sa ordone,

dar nici sa interzica sa fie omorit. Atunci insa Constantin eel mic a

invadat teritoriile fratelui sau, si a fost ucis si el de soldati intr-o in-

caierare. Dupa moartea lui Constantin eel mic, a izbucnit razboiul per-

silor impotriva romanilor, in care Constantiu nu era in masura sa faca

fa^a ; caci atunci cind intr-o noapte s-a dat o lupta aproape de grani^a

romanilor cu persii, in scurta vreme s-a recunoscut ca mai tari au fost

persii. In timpul acela nici crestinii nu traiau in liniste, ci, datorita lui

Atanasie, se dadea batalia in privinta cuvintului consubstantial in sinul

Bisericii. (Socrate, II, 20).

In sfir§it, la Antiohia clerul §i poporul nu cadeau de acord in pri-

vinta credin^ei lor, ci isi aratau vointa lor prin coruri, cum se obis-

nuieste, ca sa inal^e imnuri lui Dumnezeu, cu ajutorul psalmilor. §i

unii ziceau slava Tatalui si Fiului, ca egali in cinstire ; ceilalti insa prin

schimbarea prepozitiei — Tatal in Fiul — aratau ca Fiul este in al

doilea loc. Astfel stind lucrurile §i penitru ca nu §tia ce sa faca, Leontiu—
care era atunci la cirma Antiohiei si de partea ereziei adverse, si pentru

ca nu se incumeta sa impiedice pe aceia care, conform tradi^iei sino-

dului de la Niceea, ii slaveau pe Dumnezeu in psalmi, §i fiindca se

temea sa nu izbucneasca o rascoala in popor — se zice ca a spus asa,

atingindu-si capul, carunt acum : La topirea acestei zapezi, se va isca

o mare jale. Arata prin aceasta ca la moartea sa acea discordie care se

vadea in imnuri va provoca o rascoala in popor, deoarece succesorii

sai nu vor ingadui poporului sa aiba credinfe diferite.

Atanasie deci venind in Egipt, a facut cunoscute scrisorile sinodale

ale lui Iuliu, episcopul Romei, in plus si scrisoarea sinodala a lui Maxim
din Ierusalim, ca sa se vada deosebirea intre cele ce con^inea fiecare.

(Sozomen, III, 19).

CAPITOLUL XXXVI

SCRISOAREA SINODULUI DIN IERUSALIM
CATRE EPISCOPII EGIPTENI

Sfintul sinod intrunit la Ierusalim, trimite sanatate intru Domnul
preotilor, diaconilor si poporului, frati prea iubi^i, reuni^i din Egipt,

Libia si Alexandria.

Nu sintem vrednici, prea iubi^i fra^i, sa aducem mul^umiri cum se

cuvine Dumnezeului nostru, al tuturora, pentru ca a facut intodeau-

na minuni, chiar si de curind, cu Biserica voastra, redindu-va, in bu-
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natatea Lui, pe pastoral §i stapinul vostru §i pe conslujitorul nostru,

Atanasie. Caci cine a nadajduit vreodata sa vada co ochii trupului pe

acela pe care acum §i noi §i voi il privim, uitindu-ne la eel pe care aft

dorit sa-1 vedeft ? In adevar, rugaciunile voastre au fost auzite de Dum-
nezeul tuturor, care are grija de Biserica Sa si a fost atent intotdeauna

la lacrimile si durerea voastra ; de aceea a auzit rugaciunile voastre.

Ca eraft ca niste ori ratacite si obosite, care nu au nici un pastor Pentru

asta v-a cercetat adevaratul Pastor din ceruri si, avind grija de pile

lui, v-a restituit pe acela pe care stift ca-1 doreaft.

lata ca si noi, facind totul pentru pacea Bisericii si unindu-ne cu

voi in iubire, ne intrecem intru preftiirea lui ; si, impartasindu-ne cu

el, va vorbim prin mijlocirea lui si va trimitem scrierile de fata. Asa
ca, dupa binevoitoarea voastra juruinta, sa ^ti^i ca si noi am fost legaft

cu acel lant al iubirii. Sinteti datori deci sa va ruga^i neincetat lui

Dumnezeu pentru credin^a celor rnai iubitori impara^i ai nostri, de-

oarece si ei, cunoscind dorinta voastra, au hotarit sa vi-1 redea ! Pri-

mindu-1 deci cu toata cinstea §i cu bra^ele deschise, inalta^i rugaciuni

binevoitoare lui Dumnezeu, care v-a faout asemenea dar, grabi^i-va sa

va bucurati totdeauna intru Dumnezeu si sa aduce^i slava Domnului

prin care si cu care este slava Tatalui in vecii vecilor. Amin.

Venind asadar Atanasie in Egipt, i-a depus pe aceia pe care ii §tia

din secta lui Arie. Acelora depusi de el, le-a poruncit ca Bisericile lor

sa respecte credinta sinodului de la Niceea si sa o pazeasca cu cea mai

mare grija. (Sozomen, III, 21).

CAPITOLUL XXXVII

DESPRE TIRANUL MAGNENTIU
SI DESPRE BRITANIU SI NEPOTIAN

In timp ce se petreceau aceste lucruri, tiranul Magnentiu a iesit de

prin partile Spaniei (An. 352) ; acesta, printr-un viclesug, 1-a ucis pe

teritoriul galic pe Constant, imparatul par^ilor occidentale. Fapta aceas-

ta a dat nastere unui razboi intern. Caci tiranul Miagnentiu stapiniea

Italia, Africa si Libia, iar acum, §i Galia. Iar in parole Iliriei si la Sir-

mium a fosit pornit de catre soldati un alt razboi, prin tiranul numit Bri-

taniu. Dar si Roma era agitata de tulburari nu intimplatoare. Caci varul

lui Constantiu, pe nume Nepotian, pusese mina pe domnie, ajutat de me-
ritele dovedite in monomahii ; soldatii lui Magnentiu 1-au rastignit si

pe Nepotian. Magnentiu insa, in inaintarea lui devasta toate regiunile

Spaniei. Toate aceste rele au venit navalnic la scurta vreme una dupa

11 — Casiodor
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alta. Caci in al patrulea an dupa sinodul de la Niceea au fost cunoscute

aceste evenimente (in timpul consulilor Sergiu si Nigian, adica in anul

Domnului 350). Din aceste vesti se parea ca drepturile la domnie au re-

venit numai lui Constantiu
;
promovat astfel, el insusi se pregatea cum

putea impotriva tiranilor. (Socrate, II, 20).

CAPITOL.UL XXXVIII

DESPRE CAPCANELE INTINSE IMPOTRIVA LUI ATANASIE
§1 DESPRE USURATATEA LUI CONSTANTIU

De aceea adversarii lui Atanasie, socotind ca a sosit momentul

prieJnic, unelteau din nou impotriva lui. Asa ca 1-au facut pe impara-

tul Constant_iu sa creada ca a distrus Egiptul intreg si Libia. Invidia

le-a crescut mult mai ales din faptul ca facuse hirotoniri in parohii

straine.

In acest timp Atanasie, cind a venit la Alexandria, a convocat si-

nodul episcopilor din Egipt. Acestia au decretat in unanimitate cele sta-

bilise la sinodul idin Sardica si din Ierusalim. Iar imparatul Constantiu,

cistigat el insusi de secta arienilor, a schimbat in sens opus toate cele

pe care le aprobase pu^in inainte. In primul rind a ordonat sa fie de-

portat in exil Pavel, episcopul Bisericii din Constantinopol ; in timp ce

era dus la Cucus, in Armenia, acesta a fost sugrumat. Fiind gonit iarasi

Marcel, Vasile a invadat din nou Biserica din Ancira. Iar Luciu, pus

in lanturi la Adrianopole, a murit in temnita. Si atit de puternica in-

fluents au avut cele ce se spuneau despre Atanasie, incit imparatul,

cuprins de o furie nemasurata, a poruncit ca acesta sa fie ucis oriunde

va ti gasit ; si odata cu el, si Theodul si Olimp, intiistatatorii Bisericilor

din Tracia. Vointa imparatului nu i-a ramas necunoscuta lui Atanasie

care, avind presimtiri, a scapat prin fuga si a evitat minia imparatului.

Arienii au dat proportii fugii lui, in special Narcis, episcopul din Nero-

nia, George din Laodiceea, si Leon^iu, intiistatatorul de atunci al Bise-

ricii din Antiohia. Acesta, pe cind era preot, a fost privat de demnitate,

fiindca, traind cu o femeie numita Eustolia si voind sa ascunda banuia-

la rusinoasa, se stie ca si-a taiat singur organele genitale, si, in rest,

traia cu fidelitate alaturi de femeie. Dupa aceea, ca urmare a staruin-

\ei imparatului Constantiu, a fost numit episcop in Biserica din Antio-

hia dupa Stefan, care urmase la inceput lui Placit. S-au spus destule

despre acestea (Socrate, II, 21).
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CAPITOLUL, XXXIX

DESPRE MACEDONIE §1 DESPRE CRUZIMEA LUI

In vremea aceea Macedonie era la conducerea Bisericilor din Con-

stantinopol, Pavel fiind omorit cum s-a spus mai inainte. Acesta, ca

si cum ar fi fost imparat, a pornit un razboi intre cre§tini §i facea nu

mai putine rele decit tiranii de atunci. Caci, convingindu-1 pe imparat,

care jefuia bisericile, sa-i vina in ajutor, a facut sa fie intarite prin

va fi gasit; si odata cu el, §i Theodul si Olimp, intiistatatorii Bisericilor

ficind mai multe minastiri pe care el insusi le inal^ase dupa voin^a lui

in orasul Constantinopol, §i in in^elegere cu episcopii care erau in cau-

za, se spune ca deseori a doborit pe cei care cuno§teau invatatura lui

Pavel. In primul rind i-a expulzat pe acestia din Biserici, iar apoi i-a si-

lit sa se impartaseasca cu el, astfel incit mul^i s-au sfir§it din cauza

cruzimii ranilor, altii erau priva^i de cele necesare, altii de cea mai ele-

mentara bunavoin^a, al^ii erau ar§i cu fierul in frunte, pentru a fi in

felul acesta marca^i cu un semn. Toate acestea le facea in toate orasele

din Orient, dar mai ales la Constantinopol. Episcopul Macedonie a inas-

prit aceasta persecutie care dura. Celelalte orase elene din Iliria, ca §i

unele parti din Spania, erau in lini^te. (Socrate, II, 22).



CARTEA A V-A

CAPITOLUL I

LA MOARTEA LUI CONSTANT,
ARIENII L-AU ATITAT DIN NOU PE CONSTANTIU

IMPOTRIVA LUI ATANASIE

A trecut citva timp ; la moartea lui Constant, imparat in Occident,

partizanii lui Arie s-au adresat lui Constan^m, aducindu-i aminte de

Atanasie, ca si cum el ar fi fost acela care i 1-a facut dusman pe fra-

tele sau, pentru ca, iesindu-si din fire, sa ajunga la razboaie. A^itat de

acestia, Constantiu nu numai ca 1-a gonit dar a ordonat chiar sa fie

distrus preasfintitul Atanasie.

Si trimifind pe comandantul Sebastian cu puternice trupe milita-

re a dat ordin sa fie ucis, ca ratacit. Dar cum a venit Sebastian cu

armata si cum a fugit Atanasie, va povesti mai bine chiar el, care a

suferit si a fost eliberat ca prin minune ; caci spre justificarea fugii

sale spune urmatoarele :

CAPITOLUL II

CE RELATEAZA ATANASIE
SPRE JUSTIFICAREA FUGII SALE

Caci intr-adevar e bine sa se cerceteze felul plecarii §i sa o cunoasca

de la ai sai, fiindca arienii se luau la intrecere cu osta§ii ca sa-i inta-

rite si sa ne prezinte urit pe noi, celor care nu ne cuno§teau ; si chiar

daca nu au nici pic de compasiune, cei care aud isi gasesc totu^i lini§-

tea in zarva. Se facuse deja noapte si unii din popor venisera de stra-

ja, §i se astepta adunarea de a doua zi. Deodata insa aparu comandan-

tul cu ostasii, care aveau peste cinci mii de arme, isi sabii scoase din

teaca, arcuri, sageti si drugi de fier. El personal a dat ocol bisericii,

stabilind care soldati sa stea in preajma lui, pentru ca nimeni din cei

care ieseau din biserica sa nu poata scapa din mina lor. Eu insa, soco-

tind ca nu-i cuminte sa las poporul intr-o imprejurare atit de tulbure

si sa nu mai $in piept impotriva lor in asemenea primejdii, asezindu-
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ma in scauai iaim dat unui diacon sa citeasca psalmul, in timp ce cei

din popor raspundeau : Ca in veac este mila lui (Ps. 117, 1) ; si asa

to^i au plecat la casele lor. Dar intrind dupa aceea comandantul si in-

conjurind sanctuarul cu soldatii ca sa ne poata prinde, clericii care au

mai fost gasi^i, impreuna cu cei din popor strigau, cerind sa plecam si

noi odata cu poporul. Eu insa spuneam dimpotriva, sa nu plecam noi

inainte de a iesi cu to^ii insemnati cu semnul crucii. Ridicindu-ma deci

dupa terminarea predicii, am poruncit sa piece toft, zicindu-mi ca e

mai bine sa fiu eu amenin^at de primejdie, decit sa sufere o vatamare

oriciine dintre ei. In timp ce ieseau mai multi, si urmau si ceilal^i, unii

din monahii care au fost acolo cu noi, si unii clerici, ridicindu-se, ne-au

tras dupa ei ; iata martorii adevarului. In timp ce unii soldati incon-

jurau sanctuarul si altii alergau imprejurul bisericii, am trecut prin

mijlocul lor, prin toate primejdiile, cu ajutorul Domnului, Care mi-a

ocrotit drumul. Am slavit indelung pe Domnul, ca nu am lasat nici

poporul prada uciderii, ci s-a procedat chiar la salvarea lui si noi am
gasit posibilitatea de a scapa din mina celor oare ne urmareau (Teo-

doret, II, 13).

CAPITOLUL m
CE POVESTESTE IARA§I ATANASIE

DESPilE FAPTELE LUI GEORGE, IN CARTEA DESPRE FUGA SA

Ce a facut George in Alexandria in timpul acela, vom povesti prin

chiar gura lui Atanasie, care a patimit toate acestea. Ca in cartea pe

care a scris-o de&pre fuga sa spune a§a :

Asadar in Alexandria s-au ridicat din nou cei care cautau sa ne

ucida. Si faptele de pe urma sint mai rele decit cele dintii (Matei 12,

45). Caci soldajii care au inconjurat deodata biserica se luptau in loc

sa se roage. George, trimis de ei din Capadocia la inceputul paresimi-

lor, a sporit relele pe care le inva^ase prin siretenia lor. Si asa, in sap-

tamina de dupa Paste, erau trimise fecioare la inchisoare, episcopii

insisi erau dusi de soldati, casele orfanilor si vaduvelor erau luate si se

faceau descinderi in case, iar noaptea crestinii erau pusi sub paza, casele

erau sigilate si fra^ii celor din cler faceau fata primejdiilor pentru fra-

tii lor. Aceste lucruri sint foarte rele, dar dupa aceea au avut loc unele

si mai grave. Caci in saptamina care a urmat dupa Sfintele Rusalii,

poporul ajunind a iesit la cimitir pentru rugaciune, pentru ca refuzau

impartasirea cu el. Luind cunostinta de asta, netrebnicul acela 1-a in-

tarilat pe Sebastian, comandantul maniheu, care s-a napustit asupra
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poporului chiar in acea zi de Duminica, navalind cu o multime de os-

tasi inarmati, purtind sabii scoase din teaca, arcuri §i sagetl. Si gasind

pu|ini care se rugau, deoarece cei mai mul^i plecasera, a facut cele ce

stia el ca trebuia sa faptuiasca. Aprinzind un foe §i ducind fecioarele

linga foe, le silea sa marturiseasca ca sint ariene. Si pentru ca se

parea ca ele sint biruitoare si nici nu se gindesc deloc la foe, le sfisia

fata asa de rau, ca dupa un timp cu greu puteau fi recunoscute. Si luind

patruzeci de barbati i-a sfirtecat printr-o noua tortura. Taind nuiele

de palmier care aveau ghimpii lor, le-a sfirtecat asa de rau spinarea

biciuindu-i, incit unii dintre ei pareau mai degraba ca sint taia^i de

medici, din cauza ghimpilor care atirnau de spinarile lor ; altii insa,

care nu au suportat torturile, au murit. Iar pe aceia care au putut sa

mai traiasca, si pe o fecioara, i-a deportat in exil, in Oasis cea mare. Intii

nu a ingaduit sa fie redate trupurile celor morti, ci le-a ascuns, lasin-

du-le neingropate, ca §i cum o asemenea cruzime putea ramine neob-

servata. Acestea le fac insa aceia care sint ie§i^i din minti. Caci in vre-

me ce parintii celor morti se bucurau tocmai pentru marturisire, dar

plingeau pentru trupurile celor mor$, strigau mai degraba ceea ce

gindeau despre impietate. Iar dupa acestea au deportat in exil din

Egipt $i Libia pe episcopii Ammonie, Muiu, Gaius, Philonie, Hermes,

Pleniu, Psenosirie, Nilamonie, Agathon, Anagamph, Ammonie, Marc,

Dracontiu, Adelphin, Athenodor §i preotii Hierax si Dioscor, §i i-a im-

brincit asa de rau pe drum, incit unii din ei au murit chiar in timpul

drumului, iar altii, in exil. Au izgonit mai mult de treizeci de epis-

copl, care aveau zelul lui Achab, incit, daca ar fi putut, ar fi taiat pina

§i adevarul. (Socrate, II, 23).

Asupra acestor fapte, Atanasie a scris chiar scrisori de consolare

acelor fecioare care au patimit crunte suferinte, spunind printre alte-

le : De aceea nimeni dintre voi sa nu fie intristat, chiar daca necredin-

ciosii va refuza ingroparea si interzic si sa vi-i lua^i. Caci nemernicia

arienilor a mers pina acolo incit inchid portile si stau imprejurul locu-

lui de inmormintare, ca demonii, ca nu cumva vreunul dintre credin-

ciosii dragi sa fie inmormintat.

Acestea si altele la fel cu acestea facea George in Alexandria. Sfin-

tul Atanasie insa nu considera nici un loc sigur ca sa evite fie sa fie dus

viu, fie ca mort, sa fie deoapitat : caci imparatul poruncise sa-i fie adus

capul lui. De aceea si fagaduise si un premiu foarte mare aceluia care

ii va aduoe asemenea veste. (Teodoret, II, 14).
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CAPITOLUL IV

IN CE FEL BRITANIU A FOST PRIVAT DE CONDUCERE

Intre timp imparatul a instalat tabara in Illiria, constrins de ne-

voile publice si mai ales de Britaniu, care fusese aclamat «August» de

solda^i. Cind a venit in Sirmium, dupa incheierea tratatelor mutuale,

1-a vazut pe Britaniu. S-a intimplat ca soldatii care-1 alesesera pe el

sa treaca de partea lui Constantiu. Asa stind lucrurile, 1-au aclamat, ca

o singura voce, numai pe imparatul Constantiu August (An. 354). Si

pentru ca nu se mai amintea nimic de Britaniu, acesta simtindu-se

deodata tradat, s-a prosternat la picioarele imparatului. La rindul sau,

Constantiu, luindu-i coroana si purpura, i-a vorbit cu blinde^e, indem-

nindu-1 sa-si gaseasca linistea intr-o situate particulars, caci asta se

potrivea mai bine cu virsta lui, decit sa aiba o situate care-1 impovara

de griji ; si a dat ordin sa fie restituite cheltuielile fara masura din

functiile publice.

Cum insa Britaniu intirzia in Prusia Bithiniei, Constan^iu i-a scris,

spunind ca el a fost pricina multor lucruri bune fiindca 1-a scapat de

atitea preocupari si neplaceri care ii apareau in cale ; dar ca el nu a

facut bine, deoarece cele ce trebuiau indeplinite pentru el insusi, le-a

cheltuit mai degraba pentru acela. (Socrate, II, 23).

CAPITOLUL V

DESPRE GALLUS CEZAR $1 DESPRE SEMNUL CRUCII
CARE A APARUT ATUNCI PE CER

Si atunci imparatul 1-a facut Cesar pe varul sau, Gallus. Impunin-

du-i numele sau, 1-a trimis in Siria Antiohiei, pentru ca parole din

Orient sa fie aparate de el. La sosirea lui in Antiohia, i-a aparut din-

spre Orient semnul Mintuitorului. Caci o coloana in forma de cruce a

fost vazuta pe cer, spre marea minunare a celor care priveau.

Pe alti comandan^i ai sai i-a trimis cu armata puternica impotri-

va lui Magnentie. Iar el raminea in Sirmium si urmarea desfasurarea

evenimeratelor. Pe atunci Fotie, intiistatatorul Bisericii, expunea pe fata

dogma pe care o descoperise chiar el. (Socrate, II, 24).

Spunea insa : Dumnezeu atotputernicul este unul singur, care prin

Cuvintul sau a facut lumea. Dar evita sa spuna ca nasterea si existen^a

Fiului este inainte de toti vecii, ci propovaduia ca s-a nascut din Maria

(An. 355). (Sozomen, IV, 5).
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CAPITOLUL VI

DESPRE FOTIN EREZIARHUL
SI DESPRE CONDAMNAREA LUI

Pentru ca a izbucnit o razmeri^a, imparatul a poruncit sa se adune

sincdul la Sirmium. Si s-au adunat acolo din partile Orientului Marcu

din Aretusa, si George din Alexandria, pe care 1-au numit arienii dupa

inlaturarea lui Grigorie. A venit chiar si Vasile, dupa expulzarea lui

Marcel, intiistatator in Ancira, Pancratie din Pelusium, Hipacian din

Heracleea. Iar dintre occidentali, Valens Mirsenul si Osie, episcopul

Cordobei, eel mai vestit dintre oamenii de pe atunci. Acestia s-au in-

trunit la Sirmium, dupa ce au fost consuli Sergiu si Nigrian (adica An.

351) (an in care, din pricina tulburarilor provocate de razboaie, nici

unul din consuli nu a fost numit in mod solemn) si 1-au condamnat de-

graba pe Fotin, caci aveau cunostinta de inva^atura lui Sabelie din Li-

bia si a lui Paul din Samosata). (Socrate, II, 24).

CAPITOLUL VII

CREDINTA CARE A FOST FACUTA CUNOSCUTA LA SIRMIUM,
IMPREUNA CU CAPITOLELE RESPECTIVE

Dupa acestea au publicat articolele de credinta, o versiune in limba

greaca, alta in latina, punind cu tofti in acord textul cu sensul. (Socrate,

IV, 5).

Caci atunci, ca si cum ar dezaproba inva^aturile din vechime ale

credintei, au interzis alte formulari despre credinta. Si pe una a publi-

cat-o in limba greaca Marcu din Aretusa, dar fara sa corespunda cu

limba din Roma, nici ca exprimare nici ca compozitie, si fara sa fie

potrivita nici chiar pentru lumea greaca. Asa ca pe cea compusa in

latina de Marcu o adaugam aici mai jos
;
pe a doua insa, pe care au

reluat-o dupa aoeea in Ariminum, o vom expune in locul potrivit, cind

vom vorbi despre cele petrecute aoolo ; si una si alta insa au fost tra-

duse in greaca.

Marcu deci a expus in felul urmator articolele de credinta :

Credem in unul Dumnezeu, Tatal atotputernicul, creatorul si faca-

torul tuturor lucrurilor, din Care isi ia nume toata paternitatea in cer

si pe pamint ; si in Fiul Sau Unul-Nascut, Domnul nostru Iisus Hris-

tos, Care s-a nascut din Tatal, mai inainte de to^i vecii ; Dumnezeu

din Dumnezeu, lumina din lumina, prin Care s-au facut toate in cer si
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pe pamint, vazute si nevazute ; fiind Cuvintul, si Intelepciunea si Lu-

mina adevarata, si Via^a ; Care in zilele de pe urma S-a facut om din

Sfinta Fecioara, si a fost rastignit, si a murit §i a fost ingropat ; si a

inviat din morti a treia zi, si S-a inal^at la ceruri si sade de-a dreapta

Tatalui
; §i va veni la sfirsitul veacului sa judece viii si mor^ii §i sa dea

fiecaruia dupa faptele lui. A carui imparatie fiind fara de sfir§it, va

dainui in vecii fara sfirsit. Caci va sedea la dreapta Tatalui nu numai
in veacul acesta, dar si in eel ce va veni. Si in Duhul Sfint eel invocat,

adica Mingiietorul pe care fagaduind ca-L va trimite apostolilor dupa

inaltarea la ceruri, L-a trimis ca sa-i inve^e i?i sa le aminteasca toate

lucrurile. Prin care sint sfin^ite sufletele celor care cred in El cu ade-

varat. Dar pe aceia care spun ca Fiul este din cele care nu existau, sau

de alta fiinp si nu din Dumnezeu, §i ca era un timp sau un veac cind

nu era, pe aceia sfinta Biserica universale ii stie de straini.

De aceea spunem iarasi :

1. Daca cineva spune ca Tatal si Fiul sint doi Dumnezei, sa

fie anatema.

2. Si daca cineva nu marturiseste ca Dumnezeu Hristos, Fiul

lui Dumnezeu dinainte de veacuri, este Cel prin care Tatal a lu-

crat la crearea tuturor lucrurilor, sa fie anatema.

3. Daca cineva cuteaza sa spuna ca Cel nenascut, sau Tatal

Lui, e nascut din Maria, sa fie anatema.

4. Daca cineva va spune ca Fiul este nascut din Maria dupa

prestiin^a, §i nu ca S-a nascut din Tatal inainte de veci si ca prin

El s-au facut toate (loan 1, 5), sa fie anatema.

5. Daca cineva va spune ca fiin^a lui Dumnezeu se largeste

sau se stringe, sa fie anatema.

6. Daca cineva va spune ca fiinta largita a lui Dumnezeu il

face pe Fiul sau va numi Fiu largirea fiintei Lui, sa fie anatema.

7. Daca cineva va spune ca Fiul este un cuvint afectiv sau

pronuntat de Dumnezeu, sa fie anatema.

8. Daca cineva va spune ca Fiul este numai om, nascut din

Maria, sa fie anatema.

9. Daca cineva care spune ca este Dumnezeu si om nascut

din Maria, Il intelege pe insusi Dumnezeul nenascut, sa fie ana-

tema.

10. Daca cineva interpreteaza ca iudeii ceea ce este scris : Eu
sint Dumnezeu cel dintii, si Eu cel de pe urma si nu este alt Dum-
nezeu afara de Mine (Isaia 46, 6), de§i acesta se spune despre
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distrugerea idolilor si zeilor care nu exista, ca mai curind despre

distrugerea Dumnezeului Unul-Nascut inaintea veacurilor, sa fie

anatema.

11. Daca cineva, auzind ca Cuvintul a jost jacut trap, va

socoti ca Cuvintul S-a schimbat in trup sau facindu-Se schimba-

rea S-a imbracat in trup, sa fie anatema.

12. Daca cineva care aude ca Fiul lui Dumnezeu Unul-Nascut

a fost rastignit spune ca a suportat ispitirea sau patimirea, sau

schimbarea sau mutarea sau uciderea, sa fie anatema.

13. Daca cineva afirma ca ceea ce este scris Sa facem om
(Gen. I, 26) nu a spus Tatal catre Fiul, ci Tatal catre El insusi, sa

fie anatema.

14. Daca cineva va spune ca impotriva lui Iacov nu a luptat

(Gen. 32, 24) Fiul ca om, ci Dumnezeu nenascut, sau Tatal Lui,

sa fie anatema.

15. Daca cineva care va spune ca ceea ce este scris : Domnul
a slobozit ploaie de la Domnul (Gen. 19, 22) nu in^elege ca ploaia a

fost trimisa de Tatal si Fiul, ci El de la El, sa fie anatema. Caci

Dumnezeu Fiul a trimis ploaia de la Dumnezeu Tatal.

16. Daca cineva auzind ca se spune Dumnezeu Tatal, sau

Fiul Dumnezeu, si Dumnezeu Tatal si Fiul si Dumnezeu de la

Dumnezeu, afirma ca sint doi Dumnezei, sa fie anatema
;

§i nici nu

potrivim pe Fiul Tatalui, ci stim ca este supus Tatalui. Caci nu a

coborit in trup fara voia Tatalui si nici nu a slobozit ploaie de

la El, ci de la Domnul, desigur dindu-i Tatal autoritatea. Si nici

nu sade de-a dreapta Tatalui, dupa voia Sa, ci a auzit spunind

Tatal : Sezi de-a dreapta Mea (Ps. 109, 1).

17. Daca cineva spune ca Tatal §i Fiul si Sfintul Duh sint

o singura persoana, sa fie anatema.

18. Daca cineva spunind Sfintul Duh Mingiietorul afirma ca

este Dumnezeu nenascut, sa fie anatema.

19. Daca cineva, a§a cum ne-a inva^at pe noi, spune ca Min-

giietorul nu e altul in afara de Fiul, caci spune : Si Total, pe care

Eu ll voi ruga, va va trimite alt Mingiietor (loan 14, 10), sa fie

anatema.

20. Daca cineva spune ca Duhul e o parte a Tatalui sau a

Fiului, sa fie anatema.

21. Daca cineva spune ca Tatal si Fiul si Sfintul Duh sint

trei Dumnezei, sa fie anatema.

22. Daca cineva afirma ca Fiul lui Dumnezeu a fost facut pre-

cum una dintre creaturi, la sfatul lui Dumnezeu, sa fie anatema.
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23. Daca cineva va spune ca Fiul S-a nascut fara voia Tata-

lui, sa fie anatema. Caci Tatal nu L-a nascut pe Fiul fara voia Lui

si silit de o necesitate naturala, ca si cum nu ar fi voit ; ci L-a

nascut pe loc, cum a voit, chiar fara de timp si fara suferinta, din

El insusi.

24. Daca cineva spune ca Fiul e nenascut si fara inceput, ca

si cum ar fi doi fara inceput, si zicind doi nenascuti, facind astfel

doi Dumnezei, sa fie anatema. Caci Fiul este oapul si inceputul

tuturor, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Caci astfel, prin

Fiul toate se intorc cu evlavie la un singur inceput al tuturor lu-

crurilor, care este fara inceput. Si iarasi, analizind cu ascutime,

sensul crestin, zicem :

25. Daca cineva nu va spune ca Hristos Dumnezeu, Fiul lui

Dumnezeu este inainte de veac, lucrind cu Tatal la toata creatiu-

nea, ci este Cei care S-a nascut din Maria, si zice ca de atunci

Fiul a fost numit si Hristos si a capatat inceput ca sa fie Dum-
nezeu, sa fie anatema, asa ca acela din Samosata. (Socrate, II, 25).

capitolul vin

ALTA CREDINTA EXPUSA PE LATINESTE LA SIRMIUM,
PE CARE NOI O TRADUCEM DIN GREACA

;

SI DESPRE DISCUTIA CU FOTIN

Deoarece cineva a avut placere sa discute despre credinta, toate

au fost cercetate si expuse cu preoau^ie la Sirmiium in prezen^a lui Va-

lens, a lui Ursachie, a lui Gherman si a celorlal$i. Se stie ca exista un

singur Dumnezeu Tatal atotputernic, asa cum se vesteste chiar in toata

lumea. Si un Fiu Unul-Nascut al Lui, Iisus Hristos, Domnul si Dum-
nezeul si Mintuitorul nostru nascut din El inaintea veacurilor ; nu tre-

buie spus insa doi Dumnezei, fiindca Domnul insusi spune : Voi merge

la Tatal Meu, si la Tatal vostru, la Dumnezeul Meu si Dumnezeul vos-

tru. (loan 20, 17). Ca este Dumnezeul tuturor, asa cum ne invata si

Apostolul : Dumnezeu nu este numai al iudeilor ; nu este El oare si al

grecilor si al neamurilor ? Da, este. Ca din credinta va indrepta si pe

cei taiati imprejur, si prin credinta, pe cei netaiati imprejur (Rom. 3,

29, 30), si toate celelalte concorda si se pare ca nu ramine nici un de-

zacord. Dar fiindca pe multi impresioneaza cuvintul latin «fiint,a», care

in greceste se spune ouota, ca sa se stie mai exact ojioouoiov, adica de

aceeasi fiinta, si ojiotouotov, adica asemanator ca fiin^a, nu e necesar
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deloc sa se faca vreo men^iune a acestor cuvinte, si nici sa se faca o

expunere despre ele in Biserica. Si asta, pentru motivul §i ra^iunea ca

in Sfintele Scripturi nu e consemnat nimic asemanator si pentru ca

acestea sint mai presus de §tiinta si intelegerea omeneasca §i pentru

ca nimeni nu poate sa redea neamul Fiului, asa cum este scris : Cine

va spune neamul Lui ? (Isaia 53, 8). Caci trebuie stiut ca singur Tatal a

cunoscut cum L-a nascut pe Fiul, iara Fiul, in ce fel a fost nascut El

din Tatal. Si nu este nici o indoiala ca Tatal este mai mare prin slava si

demnitate si dumnezeire, si e mai puternic prin insu§i numele sau de

tata, marturie aducind insusi Fiul Sau : Tatal care M-a trimis, a zis,

este mai mare decit Mine (loan, 14, 28). Nimeni nu ignora ca acest lu-

cru este potrivit credintei universale, ca Tatal si Fiul sint doua persoa-

ne ; ca Tatal este mai mare iar Fiul li este supus impreuna cu toate pe

care Tatal le-a supus Lui. Tatal insa nu are inceput, e invizibil, nemu-

ritor si fara patimire. Fiul e nascut din Tatal, Dumnezeu din Dumne-
zeu, Lumina din Lumina §i, a§a cum s-a mai spus, nimeni nu cunoa§te

nasterea Lui, decit numai Tatal. Iar Fiul, Domnul si Dumnezeul nostru,

a luat carne sau trup, adica S-a facut om, asa cum a vesitit §i ingerul,

si ne inva^a toate Scripturile, si mai ales insusi Apostolul, inva^atoru]

neamurilor : Hristos a luat trup din Maria Fecioara, prin care a patimit.

Dar este virful si intarirea intregii credin^e, ca Treimea sa fie slujita

totdeauna, a§a cum citim §i in Evanghelie : Mergind, invatati toate nea-

murile, botezindu-le in numele Tatalui si al Fiului si al Sfintului Duh
(Matei 28, 19). Iar numele Treimii este intreg si desavirsit. Sfintul JJuh,

Paracletul trimis de Fiul, a venit dupa fagaduinta, ca sa sfin^easca pe

apostoli si pe to^i cei ce cred.

Cu aceste explica^ii deci, chiar dupa condamnare, indemnau ca

toti sa cada de acord cu Fotin si sa subscrie, promitind sa-i redea epis-

copatul, daca prin peniten^a ar anatematiza dogma pe care el insu§i a

aflat-o si ar consimti la hotarirea lor. El insa nu §i-a insu?it propunerea

lor, ci i-a provocat la discu^ie. Astfel ca in ziua stabilita dupa vointa

imparatului, s-au intrunit episcopii care erau acolo §i destui senatori,

pe care imparatul i-a desemnat sa fie de fa£a la discutii. Dintre acestia

s-o opus lui Fotin intiistatatorul de atanci al Bisericii din Ancira,

Sabin, in timp ce secretarii scriau spusele lor. Sint cunoscute mari con-

troverse ivite in dezbaterile dintre cele doua parti. Iar Fotin, biruit, a

fost condamnat. Iar cind se oprea in fuga lui, procura car^ile in ambele

limbi, ca se pare ca nu era nestiutor al limbii latine. A scris chiar im-

potriva tuturor ereziilor, straduindu-se sa-si intareasca propria dogma.

Dar destui cu acestea spuse despre Fotin. Trebuie retinut totu^i ca
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episcopii intruniti la Sirmium au fost obligati la penitenta prin expu-

nerea credintei, exprimata in limba latina. Caci dupa editare au consi-

derat-o contrara ei. Si-au dat silinta ca sa fie reprodusa de episcopii

care au semnat-o caci de cei mai multi era ascunsa. Imparatul insa a

ordonat prin edicte sa fie cautata chiar editia, amenintind cu tortura-

rea pe acela care va fi gasit ca a ascuns-o. Dar nici teroarea nu a pu-

tut sa distruga ceea ce a fost statornicit odata, pentru aceea ca de mufti

era luata in considerare. Dar §i despre asta s-a spus destul. (Socrate,

II, 25).

CAPITOLUL IX

DESPRE OSIE HISPANUL

Dar si despre Osie Hispanul, care a venit acolo nu de buna voie, am
pomenit : trebuie spus pe scurt si despre el. Cu foarte putin timp ina-

inte barbatul acesta a fost trimis in exil, cu truda mare din partea ari-

enilor. Si atunci, cu stradania celor care s-au intrunit la Sirmium, im-

paratul 1-a chemat, voind sa faca, din convingere sau de nevoie, sa fie

de acord cu cei de fata. Si asa s-a facut, caci era socotit a fi cea mai

buna marturie a credintei lor. De aceea, cum am spus, a venit de ne-

voie. Si deoarece refuza sa fie de acord, a indurat batai si chinuri,

desi era batrin ; apoi, prin puterea argumentelor care i s-au adus, a

consim£it §i a subscris.

Asa s-au sfir§it cele cunoscute ca s-au desfa§urat atunci la Sir-

mium. Imparatul insa mai intirzia in Sirmium §i astepta sfirsitul raz-

boiului care era purtat impotriva lui Magnentie. (Socrate, II, 26).

CAPITOLUL x

DESPRE TIRANUL MAGNENTIE
SI DESPRE TIRANIA LUI SILVAN

In timpul acesta Magnentie, ajungind la Roma cea batrina, a omorit

multi din senatori si din popor. Si observind ca se apropie impotriva sa

soldatii lui Constantiu, a plecat in parole occidentale ale Galiei. Si cum
acolo de cele mai multe ori purtau razboi unii cu al^ii, se parea ca sint

biruitori cind acestia, cind aceia. In cele din urma Magnentie, fiind in-

vins, a fugit in Mirsa, care este o tabara in Galia ; si vazindu-si solda-

tii intristati parca de infringere, se caznea sa-i imbarbateze prin cuvin-

tari, dupa obicei. Atunci soldatii, pregatiti sa-i arate lui Magnentie
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obisnuita simpatie, voind sa se manifeste diferit, au strigat cu to^ii :

Auguste Constan^iu, tu sa invingi. Magnentie si-a atribuit siesi aceasta

povestire, ca unul care nu ob^inuse domnia prin vointa zeilor. Si de

aceea, parasind tabara, se indreapta catre altele mai departate. Dar,

urmarit de soldatii lui Constan^m, in urma unei ciocniri in apropiere

de muntele Seleucus, a fugit singur si a ajuns in orasul Lugdunum ;

si gasind omoriti pe mama si pe fratele pe oare-1 facuse cezar, in cele

din urma s-a omorit si el, in al §aselea an de consulat al lui Constan-

ts si in al treilea al lui Constant Gallu (adica in an. 353), in ziua de

15 august. Si nu dupa multa vreme, Decentie, un alt frate al sau, s-a

strangulat singur. Dar nici asa nu s-a asternut pacea in stat. Caci dupa

pu^in timp a aparut in Gallia Occidentals tiranul Silvan, pe care co-

mandantii lui Constantiu 1-au omorit degraba. (Socrate, II, 27).

CAPITOLUL XI

DESPRE 1MPOTRIVIREA IUDEILOR
SI DESPRE TIRANIA SI UCIDEREA LUI GALLUS CEZAR

Iudeii, care opuneau rezisten^a in Diocezareea Palestinei, provocau

tulburari in locurile invecinate ; si luind armele, incercau sa se impo-

triveasca romanilor. Asa ca dupa acestea Gallus Cezar, aflindu-se in

Antiohia, i-a prins cu armata pregatita si le-a jefuit orasul. Si fiindca

i se parea ca a procedat bine, nesuportind fericirea, a trecut la tiranie.

Si fara sa arate imparatului inten^ia lui, i-a ucis pe chestorul cu nu-

mele de Magnus, §i pe Domitian, prefeotul Orientului. Pentru care

Constantiu, indignat, 1-a chemat. Fara sa-si dea osteneala sa-1 neso-

coteasca, s-a dus la imparat. Dar cind a ajuns in dreptul insulei Flaco-

nens, Constantiu a dat ordin sa fie omorit acolo. (Socrate II, 27).

CAPITOLUL, XII

DESPRE IULIAN CEZAR SI CUM I-A URMAT
LIBERIU LUI IULIU

Dar dupa citava vreme Constantiu, facindu-1 cezar pe Iulian, fra-

tele lui Gallus, 1-a trimis in Galia impotriva barbarilor. Iar Gallus, ca

si Constant, a incetat (activitatea) in al saptelea an de consulat al lui

Constantiu si al treilea al sau (An. 354).

Iulian, in consulatul urmator al lui Arbiti si al lui Iulian s-a facut

cezar, in ziua a saptea a lunii noiembrie. (Socrate, II, 27).
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Dupa inlaturarea tiranilor, se parea ca Constan^iu va avea liniste
;

si parasind Sirmium, a venit la batrina Roma, voind sa-§i sarbatoreasca

acolo triumful prin prazile de razboi luate de la tirani. Si auzind ca

cu acest prilej poate sa impace in credinta pe episcopii celor doua parti,

a hotarit sa tina iara§i sinod in Italia. In timpul acesta a murit papa

Iuliu, dupa ce a cirmuit timp de cincisprezece ani Biserica. I-a urmat

Liberie 109
. (Sozomen, IV, 7).

CAPITOLUL XIII

DESPRE ERETICUL AETIU

In Antiohia Siriei s-a ridicat un alt ereziarh, Aetiu, supranumit

Sine Deo (Fara Dumnezeu) (An. 356). Acesta avea aceleasi pareri ca si

Arie ; dar se desparftse de arieni intrucit se retrasese de la comuniunea

cu Arie. Acesta, asa cum s-a mai spus, una gindea si alta marturisea
;

insusindu-si termenul sinodului de la Niceea a subscris, voind sa-1 in-

sele pe imparat ; de aceea Aetiu ii indeparta pe arieni. Caci acest Aetiu

era intii de toate un eretic si dadea impresia ca apara cu fervoare dog-

ma lui Arie. Erudit in oarecare masura, s-a intors la Alexandria. Si

venind in Antiohia Siriei, de unde era originar, a fost numit diacon de

catre Leontiu, episcopul de atunci al orasului Antiohia. Dar pe cei oare

veneau la el ii cistiga prin discu^ii inselatoare. Caci facea acest lucru

urmind categoriile lui Aristotel, discutind si pregatind unele comenta-

rii, pe care nu le in^elegea, si nici nu cunostea de la oameni eruditi

inten^ia lui Aristotel. Caci acela, din cauza sofistilor care luau in ris

filozofia, scriind aceasta opera pentru exercitiile tinerilor, a opus sofis-

tilor dialeetica prin dispute de felul acesta. Filozofii contemplativi insa,

care raspindesc cartile lui Platon si ale lui Plotin, combat cele afirmate

cu arta de Aristotel. Dar Aetiu, neavind un profesor in contemplatie, a

insistat in comentariile sofiste. Pentru ca nu putea sa in^eleaga nici

cum este o na§tere nenascuta, si nici in ce fel ceea ce se naste este

coetern cu eel nascut. Era deci Aetiu pu^in initiat, si necunoscator al

scrierilor sfinte, si pregatit doar pentru dispute, incit oricine putea sa-1

considere un taran. Si macar ca nu-i citise nici pe cei vechi, care fuse-

sera interpreti ai crestinilor inva^a^i, afirma ca gaseste multa multu-

mire in cartile lui Clement si ale Africanului, ca si in ale lui Origen,

deoarece acei barba^i au fost foarte pregatiti in virtu^ile unei totale

in^elepciuni. Si a facut el scrisori catre imparatul Constanjiu si catre

109. Episcopul Liberie a pastorit intre 352—366.
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diversi ah;ii, invaluind discutiile si facind unele comentarii. Pentru asta

chiar i se spunea Sine Deo. Si desi propaga aceleasi idei ca si Arie, to-

tusi era socotit eretic de catre cei ai acestuia, care nu erau in stare sa

in^eleaga ambiguitatile silogismelor lui, intrucit el pe acelea le stia. Si

de aceea se credea ca a fost izgonit din Biserica lor, cita vreme el mai

degraba refuzase sa se impartaseasca cu ei. Dintre aceia care atunci

erau numiti aetieni, azi sint numiti eunomieni. Caci dupa un timp,

Eunomie, secretarul lui, a dat la iveala o variants a ereziei lui. Dar

despre Eunomie vom da explica^ii la locul cuvenit. (Socrate, II, 28).

CAPITOLUL XIV

DESPRE DUSMANII LUI ATANASIE

Iar dusmanii credintei, socotind ca au gasit momentul impotriva

aparatorilor ei, se sileau tare pe linga imparat ca sa izgoneasca din

Biserici pe toti aceia care se credea ca sint indepartatl de ei, ca fiind

de alta credinta ; sau fiindca, atat cit a trait Constant, s-au impotrivit

imparatului Constan^iu ; asa ca s-a ajuns aproape la razboi. ll acuzau

in special pe Atanasie, zicind ca a fost mereu invidios, si cit traia Con-

stant, iar Constan^iu parea ca cinsteste pe acesta, si astfel se tineau de-

parte de atitudinea lui. Dar, intruni^i la Antiohia, Narcis Cilix, Teodor

din Tracia, Teogonie din Niceea, Patrofil din Scithopole, Minofante din

Efes si inca vreo treizeci altii au scris tuturor episcopilor ca s-a intors

la Alexandria impotriva sanc^iunilor Bisericii, si nici in sinod nu a fost

gasit fara vina ; si porunceau sa nu se impartaseasca cu el si sa nu-i

trimita lui corespondenta, ci lui George, care fusese hirotonit de ei. Dar

lui Atanasie, nici o vorba despre acestea. (Sozomen, II, 7).

CAPITOLUL xv

DESPRE SINODUL ,TINUT LA MILAN

Asadar, dupa infringerea lui Magnentie, cum Constan^iu de^inea

singur domnia imperiului roman, isi dadea toata silinta ca episcopii

din Occident sa fie de acord cu aceia care negau ca Fiul este de aceeasi

fiinta cu Tatal. Si facea aceasta, voind sa nu-si impuna de la inceput

vointa, ci sa-i convinga cu abilitate ca sa fie de acord cu decretul dat

de episcopii din Orient impotriva lui Atanasie. Caci nadajduia sa-si

impuna mai usor vointa in domeniul religiei, daca Atanasie va fi con-

damnat printr-o hotarire comuna. (Sozomen, IV, 7).
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Asa ca s-au adunat atunci in Italia episcopi din Orient, nu multi,

fiindca majoritatea lor au fost impiedicati fie de batrine^e, fie de difi-

cultatile drumului. Din Occident insa au venit mai mult de trei sute,

ca sa se tina sinodul de la Milan dupa ordinul imparatului. Cind au

ajuns cei din Orient, in primul rind s-a cerut sa fie comunS hotarirea

impotriva lui Atanasie, pentru ca astfel sa fie interzisa pina si intrarea

lui in Alexandria. Cind episcopii Paulin din Trevirii Galliei, Dionisie

din metropola Alba a Italilor si Eusebie din Verceli au in^eles ca se

pune la cale nimicirea credintei celor din Orient si impotriva lui Ata-

nasie, ridicindu-se strigau cu glas tare ca, prin cele ce se petreceau

acolo, erau impuse viclenia si inselaciunea impotriva invataturii cres-

tinatatii. Caci ei spuneau ca invinuirile aduse lui Atanasie nu sint ade-

varate, deoarece acestea se dovedeau nascocite pentru schimbarea cre-

dintei. Si pentru ca ei strigau acestea, sinodul episcopilor a luat sfirsit.

(Socrate, II, 29).

CAPITOLUL XVI

DESPRE EXILUL EPISCOPILOR ORTODOCSI,
DEOARECE ATANASIE I-A MENTIONAT

IN CARTEA DESPRE JUSTIFICAREA FUGII SALE

Insa dupa inlaturarea lui Atanasie, ereticii nu au reusit sa formu-

leze o noua invatatura de credinta.

Caci niei unul dintre acestia nu a putut pune vreo concluzie, de-

oarece in prezenta imparatului se striga ca s-a procedat nedrept si

fara evlavie. De aceea au fost si ei exclusi din Biserica si li s-a

impus sa locuiasca pe tarimuri de pamint cit mai indepartate. Lucru
pe care minunatul Atanasie 1-a consemnat astfel in acea justificare.

Cine a putut tine minte atitea cite au faptuit aceia ? Caci atunci, fiind

pace in Biserici (An. 360), si popoarele rugindu-se in adunari, Liberie,

episcopul orasului Roma, Paulin, episcopul metropolitan al Galliei, Dio-

nisie Italul, Lucifer din metropola insulelor Sardiniei, si Eusebie din

Italia, episcopi buni cu totii si propovaduitori ai adevarului, sint izgo-

ni^i si trimisi in exil, fara sa aiba nici o vina, decit aceea ca nu au vrut

sa fie de acord cu nebunia ariana, si nici nu au subscris calomniilor ce

ni s-au adus. Iar despre eel mai mare §i mai bun batrin, despre adeva-

ratul marturisitor Osie, cred ca e inutil sa mai vorbesc. Caci e cunoscut

de toti ca au facut sa fie si el trimis in exil. Caci nu era un obscur,

ci de toti era stiut ca unul foarte cunoscut. Care sinod oare nu 1-a avut

12 — Casiodor
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in frunte, sau, vorbind pe drept, pe cine a nemultumit ? Care Biserica

nu pastreaza amintirea ocrotirii lui ? Cine nu a plecat sanatos de la el,

dupa ce venise incarcat de durere ? Cine i-a cerut ceva, la nevoie, si

nu a otyinut de la el ceea ce a cerut ? Si totusi pina si impotriva lui au

indraznit atitea, pentru ca, avind cunostin^a de stradaniile lor lipsite

de evlavie, nu a vrut sa-§i semneze propriul act de aeuzare. (Teodo-

ret, II, 15).

Si asa, imparatul i-a trimis si pe ei in exil. Gindea el ca sinodul

sa fie universal, astfel ca to^i episcopii din Orient, venind in Occident, sa

cada, daca se poate, de acord. Intrucit lucrul acesta i s-a parut dificil din

pricina drumurilor lungi, a reflectat sa tina un sinod dublu : la Rimini

cei din Italia care atunci se intrunisera acolo, iar cei din Orient, in Ni-

comidia, oras in Bitinia. Aranjind imparatul astfel lucrurile, rezultatul

nu a fost a§a cum a voit,pentru ca nici un sinod nu a stabilit un acord,

ci fiecare s-a divizat. Caci nici cei care venisera la Rimini nu s-au

putut in^elege intre ei, iar cei din Orient, intruni^i in Seleucia Isauriei,

au cazut prada altei schisme. Acest lucru va fi relatat la locul potrivit.

(Socrate, II, 29).

CAPITOLUL XVII

DIALOGUL PURTAT INTRE LIBERIE SI CONSTANTIU
SI IN CE FEL LIBERIE A FOST SORTIT EXILULUI

Eu vreau sa relatez dialogul pe care Liberie, prea vestit intru

toate, 1-a purtat pentru adevar impotriva lui Constantiu, fiindca este

consemnat de credinciosii din vremea aceea. El era la cirma Bisericii

romane dupa Iuliu, succesorul lui Silvestru. Imparatul Constantiu spuse :

Noi, de vreme ce esti crestin si episcop al orasului nostru, am conside-

rat de bine ca, chemindu-te, sa te indemnam sa nu mai stai la gind ?i

sa renegi comuniunea cu nelegiuitul Atanasie, stapinit de o nespusa

trufie. E un lucru bine stabilit in toata omenirea §i hotarirea sinodului

1-a statornicit in afara comuniunii bisericesti. Episoopul Liberie zise :

Imparate, hotaririle Bisericii trebuie prezemtate cu cea mai mare drep-

tate. De aceea, daca evlavia ta considera a§a, porunceste sa se instituie

o dezbatere, si daca Atanasie va aparea vrednic de condamnare, atunci

conform canoanelor uzuale ale Bisericii sa se proclame sentin^a cuve-

nita impotriva lui. Caci nu e posibil sa fie condamnat un barbat fara

sa fi fost deloc cercetat. Imparatul Constantiu spuse : Lumea intreaga

i-a judecat nelegiuirile ; dar el, chiar la inceput si-a nesocotit contem-

poranii. Episcopul Liberie zise : Cei care au subscris nu au vazut cu
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ochii lor cele petrecute ; dar pentru slava §i de teama, §i ca sa nu se

expuna jignirilor tale, au fost de acord. Imparatul spuse : Ce inseamna

slava, §i teama, si jignire ? Liberie zise : Cei oare nu iubesc slava lui

Dumnezeu pun mai presus darurile tale. A§a ca acestia nu 1-au va-

zut, si fara sa-1 cerceteze au stabilit ca este in afara crestinatatii. Im-

paratul spuse : A fost prezent la condamnarea sinodului de la Tir, si

in sinod toji episcopii din lumea intreaga 1-au judecat la fel. Liberie

zise : Omul acesta nu a fost niciodata judecat in prezenta. Caci cei

care s-au intrunit atunci 1-au judecat si au rostit sentin$a dupa plecarea

lui Atanasie de la judecata. Eunucul Eusebie zise : In sinodul de la

JNiceea a fost dovedit strain de credinta unicersala. Liberie spuse : Nu-

mai cind 1-au judecat cei dintre care unii au venit in acea corabie in

Mareotis, care au fost trimi§i spre a-1 acuza, si sa prezinte fapte impo-

triva lui. Dintre acestia care au fost hotariti, doi au murit, Teogonie §i

Teodor ; ceilal^i trei insa traiesc, adica Maris, Valens §i Ursachie. Acestia,

care au fost trimisi la Sardica, pentru aeeasta cauza, au tm,ut sino-

dul §i ei au aratat in sinod declarable de peniten^a, cerind iertare

pentru ca la Mareotis, prin calomnia unora din parti, au prezentat fapte

impotriva lui Atanasie. Declaratiile lor le avem acum in mina. Cu care

dintre aoe§tia se euvine sa fim in comuniune, Imparate : cu aceia care

la inceput au condamnat §i apoi §i-au cerut iertare, sau cu aceia care i§i

dau inca silinta sa acuze acestea ? Episcopul Epictet a spus : «0, Impa-

rate, nu e vorba acum de credinta, nici de judecata bisericeasea, ci ca sa

fie cinstit in fa^a senatorilor adunati in ora§ul Roma, ca si cum l^ar fi

biruit pe principe». Imparatul a spus lui Liberie : «Ce reprezin^i tu din

toata omenirea, caci numai tu ^ii parte omului celui mai blestemat, oa

sa alungi pacea intregii omeniri si a Bisericii ?». Liberie a spus : «Nu pen-

tru faptul ca sint singur, cauza credintei e micsorata. Caci si in vechime

s-au gasit numai trei care sa reziste poruncii regelui». Eunucul Eusebie

a zis : «L-ai facut pe imparatul nostra Nabucodonosor ?» Liberie spuse :

Nu. Dar oare omul care nu a ftot cercetat trebuie judecat cu atita lipsa

de ra^iune ? Eu cer sa fie mai intii prezentat actul de acuzare, care

infirma credinta proclamata la Niceea ; ca in felul acesta, fratii nostri

fiind rechemiati din exil si reaseza^i in locurile lor, daca aceia care dau

na^tere la tulburari in Biserici vor consimti la credinta apostolica, atunci,

intrunindu-se toft la Alexandria, unde sint si acuzatorii §i aparatorul

lor, dupa examinarea cauzei, sa putem da o hotarire. Episcopul Epictet

a spus : «Dar posta oficiala 110 nu e suficienta pentru transportul epis-

110. Se stie ca episcopii care au luat parte la Sinodul I din Niceea au folo-

sit pentru transport, In mod gratuit, posta imperials. Acest privilegiu 1-au acor-

dat si imp3ratii care au convocat sinoadele urmatoare.
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copilor ?». Liberie a spus : «Problemele Bisericii nu au nevoie de posta

oficiala. Caci Biserica are destule mijloace ca sa-si duca episoopii pina

la mare». Imparatul a spus : «Cei care au semnat mai intii actul nu pot

fi dezvinovatift ; caci trebuie sa prevaleze hotamrea celor mai multi

episcopi. Tu esti singurul care aperi prieteniile acelui nelegiuit». Libe-

rie a zis : Imparate, n-am auzit niciodata ca un judecator sa acuze pe

acuzat in absen^a acestuia, deeit daca acesta are o dusmanie personala».

Imparatul a spus : Dar a facut rau tuturor in comunitate, nimanui insa

atita cit mie. Nu i^a fost de ajuns moantea fratelui meu mai mare si nu

a incetat sa-1 impinga adesea pe Constant, de fericita amintire, spre dus-

manirea mea, deoit cind noi, impiedicindu-1 cu mai multa blinde^e, am
temperat miscarile celui care a^ita. Nu am nici un merit, nici in pri-

vin^a lui Magnentie sau Silvan, daca nu-1 voi expulza pe acel nelegiuit

din rindurile Bisericii. Liberie a spus : «Sa nu-^i exerci^i dusmaniile cu

ajutorul episcopilor, caci mdinile clericilor trebuie sa fie libere pentru a

sfinft. De aceea daca tu consideri, porunce?te sa fie chema^i preo^i in

locurile cuvenite si daca se vor arata de acord cu acela pe care noi il

aparam in prezent conform credin^ei ortodoxe statomicite in sinodul de

la Niceea, atunci cei intruni^i acolo vor lua masuri pentru paoea lumii,

ca sa nu fie omul care nu a gresit acuzat pe nedrept». Imparatul a spus :

«Un singur lucru ti se cere : vreau sa te stabilesc din nou la Roma,

daca accept sa intri in comuniunea Bisericii ; si de aceea, restabilind

pacea si subscriind, into(aroe-te la Roma». Liberie a zis : «Mi-am si

luat ramas bun de la fra^ii din Roma, caci sint mai importante hotaririle

Bisericii decit sa vietuiesti in orasul Roma». Imparatul a spus : «Ai deci

trei zile ca sa te gindesti : daca subscrii, te intorci la Roma, altfel, gin-

deste-te in ce loc vrei sa fii deportatw. Liberie a zis : «Un interval de trei

zile nu poate nicicum schimba hotarirea. De aceea trimite-ma unde

vrei».

Dupa doua zile, imparatul cercetindu-1 pe Liberie, oare nu-si

schimbase deloc parerea, a poruncit sa fie trimis in exil in Bereea Tra-

ciei. La plecarea lui Liberie, imparatul i-a trimis cinci sute de monede

de aur pentru cheltuiala. Atunci Liberie a spus celui care le aducea :

«Dujte si da-le imparatului, caci are nevoie sa-§i plateasca ostasii*. Si

imparateasa i-a trimis la fel tot atita. Liberiu a zis : «Da-le imparatului,

caci are nevoie pentru plata o^tasilor sai. Dar daca imparatul nu are

nevoie de ele, sa le dea lui Auxentie si lui Epictet, caci ei au nevoie de

ele». Si fiindca nu a primit nimic de la ei, eunucul Eusebie i-a oferit
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alte monezi de aur. I-a spus lui Eusebie : «Ai devastat bisericile intre-

gului oras, si imi aduci acestea mie ca unui condamnat ? Pleaca mai

degraba, inva^a sa fii erestin». Astfel stind lucrurile, nevoind sa pri-

measca nimic, dupa trei zile a fost trimis in exil. (Teodoret, II, 15 :si 16).

CAPITOLUL XVIII

CUM A FOST RECHEMAT DIN EXIL
LA VENIREA MATROANELOR ROMANE

Si astfel, aparatorul adevarului si biruitor a ajuns dupa o vreme
in Traeia, asa cum se poruncise. Au trecut doi ani, Constantiu a venit

in Roma. So^iile senatorilor si ale eapeteniilor ii rugau sa-1 implore pe

imparat sa restituie turmelor pe pastorul lor, si spuneau ca daca ei nu

indupleca sufletul imparatului, ele ii vor parasi si se vor duce in graba

la aoel mare pastor. Dar barbatii le-au spus : Noua ne e frica de minia

imparatului §i poate ca nu vom avea parte de o alta ingaduinta. Dar

daca voi il ruga^i fierbinte, zisera, poate va cru^a si se va alege intr-un

fel : fie ca asculta rugamin^ile, fie ca daca nu va voi sa se induplece, va

va lasa sa plecati fara vreo suiparare. Tmind seama de acest sfat, femeile,

impodobite dupa obieei, s-au dus la imparat, ca sa-i aduca frumoase

laude
;
pentru ca, judeeindu-le nobile ^i insemnate, dupa imbracamin-

tea deosebita, sa aiba respect pentru ele si sa le cru^e. Ducindu-se deci

la imparat, strigau asa : Fie-^i mila de acest oras, care nu are purtarea

de grija a unui pastor, care este prada vicleniilor lupilor. Dar el le-a

raspuns : Orasul nu duce lipsa de un alt pastor ; caci exista un episcop

care are grija de el. Caci dupa marele Liberie fusese hirotonit unui dintre

diaconii lui, pe nume Felix lil
. Acesta a slujit cu fermitate credinta pro-

clamata la Niceea, dar imparta^ea fara deosebire pe cei corupti. Totu§i

nici un locuitor al Romei nu a intrat in biserica atunci cind el statea

acolo. Si acest lucru matroanele 1-au spus imparatului. Induplecat de

aceste rugamin^i, a ordonat sa fie rechemat eel deosebit intre to^i si sa

fie amindoi impreuna la cirma Bisericii.

Aceste scrisori de rechemare au fost eiitite in spectacolele de circ
;

poporul striga ca hotarirea imparatului e dreapta, ca, asa cum spectatorii

sint impar^i in doua dupa culori, tot asa se cuvine ca unui sa fie in

fruntea unora, si eelalalt in frumtea celorlalti 112
. Insa, desi la inceput,

111. Este vorba de Felix II care a pSstorit ca antipapa intre 352—365.
112. Dupa cum s-a iputut constata, Imparatul Constantfu sprijinea fatis pe

arieni. Proipunerea lui viza raminerea episcopului arian Felix la Roma, paralel cu
episcopul ortodox Liberie.
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au fost favorabili scrisorilor imparatului, dupa aceea, schimbindu-si

gindul, au strigat intr-un glas : Un singur Dumnezeu, un singur Hristos,

un singur episcop. Si eu am considerat ca aceste voci rostesc adevarul.

Dupa aceste glasuri evlavioase si imbietoare la dreptate ale poporului

iubitor de Hristos, a revenit si preasfintitul Liberie. Iar Felix, plecind,

a locuit in alt oras. (Teodoret, II, 17).

CAPITOLUL XIX

CUM A UZURPAT EUDOXIE
EPISCOPATUL DIN ANTIOHIA

In vremea aceea, murind Leontiu, care 1-a hirotonit diacon pe ere-

ticul Aetiu, Eudoxie, episcopul din Germanicia, oras in Siria, fiind atunci

prezent la Roma, s-a prefacut ca are motive serioase §i vorbindu-i iscu-

sit imparatului, ca §i cum ora§ul germanicilor ar avea nevoie de grija

si de paza lui, a cerut sa se intoarca la ale sale. Imparatul, fara sa ba-

nuiasca nimic, 1-a invoit sa piece. Iar el, avind camerieri care-1 ajutau,

parasindu-si orasul a uzurpat episcopatul Antiohiei. Pentru asta si-a

dat silin^a sa adune sinodul preotilor ca sa-1 restabileasca in treapta

lui de diacon. Lucru care nu s-a putut realiza, pentru aceea ca ura

impotriva lui Aetiu era mai puternica decit dorin^a lui Eudoxie. Si de-

spre acestea e destul sa se stie atita. (Socrate, II, 29).

CAPITOLUL xx

DESPRE SINODUL DE LA RIMINI

$1 DESPRE CONFRUNTARILE CARE AU AVUT LOC ACOLO

Dintre aceia intruniti la Rimini, cei din Orient, renun^ind la ta-

cere, spuneau sa arate sinodului cele petrecute cu Atanasie. In stra-

dania acestora erau uni^i si Ursachie si Valens, care la inceput tinusera

invatatura lui Arie ; ulterior insa au fost de acord cu homousienii,

cind a fost data cartea de catre episcopul Romei, cum s-a mai spus.

Caci acestia treceau mereu de partea celor mai tari. Ajutoare le erau

Germinie, Auxentie, Demofil si Gaius. Deci cind in sinod unul dintre

cei prezenti incerca sa propuna ceva, atunci Ursachie si Valens spuneau

ca trebuie sa se suspende toate cele ce s-au spus despre credin^a si sa

se reia o noua expunere, pe care au relatat-o cei care s-au intrunit putin

mai inainte la Sirmium. Spunind acestea si avind in miini o hirtie, au

dat citire expunerii de credin^a formulata la Sirmium si pe care, a$a

cum am mai spus, au ascuns-o. Con^inutul ei este acesta :



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 183

credinta expusa la sirmium
In prezenta ImpAratului constantin august,

consuli fund eusebie si hipatie,

11 calendele lui iunie (22 mai)
(An. 359)

Credem intru Unul si adevaratul Dumnezeu, Tatal atotputernic,

creatorul si facatorul tuturora. Si intru Unul-Nascut Fiul lui Dumne-
zeu mai inainte de toti vecii §i inainte de orice inceput, si mai inainte

de orice timp care poate fi socotit, si inainte de orice putere de gindire,

nascut fara patimire din Dumnezeu, prin Care si vecii au fost infap-

tui^i si toate au fost facute. Iar Unul-Nascut a fost nascut numai din

Tatal, Dumnezeu din Dumnezeu, asemenea Tatalui care L-a nascut,

dupa Scripturi ; nasterea Lui nu a cunoscut-o nimeni, decit numai Ta-

tal care L-a nascut. Stim ca Fiul Lui, Unul-Nascut, a venit din ceruri

din porunca Tatalui ca sa §tearga pacatele, §i S-a nascut din Maria

Fecicara, si a trait in mijlocul apostolilor si a implinit toate cele rin-

duite dupa vointa Tatalui ; si a fost rastignit si a murit si a coborit la

iad si a orinduit cele care erau acolo ; cei care pazeau por^ile iadului

s-au inspaimintat vazindu-L ; si a inviat a treia zi si i-a indreptat pe

discipoli, si dupa treeerea a patruzeci de zile s-a inaltat la ceruri si

§ade de-a dreapta Tatalui ; si va veni intr-o noua zi, spre slava Tatalui,

ca sa redea fiecaruia dupa fapta lui. Si intru Duhul Sfint, pe Care in-

susi Iisus Hristos, Fiul Unul-Nascut al lui Dumnezeu, a fagaduit sa-L

trimita mingiietor neamului omenesc, dupa cum este scris : Merg la

Tatal Meu si voi ruga pe Tatal Meu si va va trimite alt Mingiietor,

Duhul adevdrului ; El va primi de la Mine, si va va invata si va va

aminti de toate (loan 14, 16). Dar cuvintul «substanta» pentru ca a fost

pus cu simplitate de Paring, sa nu fie cunoscut popoarelor si sa pro-

duct disensiuni si fiindca nu e con^inut nici in Scripturi, a vrut sa fie

suprimat si sa nu mai fie nici o amintire despre fiin^a lui Dumnezeu,

pentru aceea ca Sfintele Scripturi mi pomenesc niciodata de fiin^a Ta-

talui si a Fiului. Spunem insa ca Fiul este asemenea Tatalui in toate,

a§a cum spun si ne invata Sfintele Scripturi.

Dupa ce s-au citit acestea, s-au ridicat cei care nu au fost de acord

si au zis : Nu am venit aici lipsiti de credin^a (caci o pastram intreaga

asa cum am inva^at-o de la inceput), ci mai curind pentru ca sa inter-

vening daca este vreo noutate cu privire la acestea. Daca cele citite aici

nu aduc nimic nou, anatematiza^i pe fata erezia ariana, asa cum rin-

duiala Bisericii a inlaturat si alte erezii, oa fiind blasfemii. Caci faptul

ca dogma lui Arie care huleste a provocat Bisericii tulburari care dai-
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nuie si acum, si razvratiri, e un lucru arhicunoscut in toata omenirea.

Asa ca aceasta propunere, cita vreme nu a fost insusita in intregime de

Ursachie si de Valens si de altii, a provocat discordie in Biserica. Caci

unii au fost de acord cu acestea care s-au citit la Rimini, dar altii au

intarit din nou credinta de la Niceea. Au luat in ris insa scrierea acelui

text, si in special Atanasie episcopul orasului Alexandria in scrisoarea

trimisa eelor apropiati lui, pe care cine o citeste va gasi cit este de

corecta. (Socrate, II, 29).

Caci arienii care au venit la Rimini spuneau, vrind sa-i indemne

pe cei din apus spre simplificare, ca nu trebuie, din cauza a doua cu-

vinte, care nici nu se gasesc in scrieri, sa fie discordie in sinul Biseri-

cii ; ci sa se marturiseasea doar ca Fiul este asemenea Tatalui in toate,

iar cuvintul fiin^a sa fie trecut sub tacere. Dar simtind minciuna aces-

tora, episcopii homousieni i-au demis. §i ei au facut cunoscut impa-

ratului prin scrisori vointa lor ; spunind ca ei sint fiii Parin^ilor sino-

dului de la Niceea, si totodata si mostenitorii lor. (Teodoret, II, 18).

Trebuie stiut ca sinodul i-a condamnat pe Ursachie si Valens, pe Au-

xentie si pe Germinie, pe Gaius si pe Demofil si pe tovarasii lor, care

refuzau sa anatematizeze dogma lui Arie. Acestia, indigna^i din cauza

condamnarii, s-au grabit sa vina la imparat, aducindu-i credinta citita

in sinod. (Socrate, II, 29).

Scrisoarea lor adresata lui Constantiu va arata insa mai clar inva-

tatura intreaga a credintei. Cuvintele ei sint acestea : (Teodoret, II, 18

si 19).

CAPITOLUL XXI

SCRISOAREA EPISCOPILOR ORTODOCSI
DIN SINODUL DE LA RIMINI,

CATRE 1MPARATUL CONSTANTIU

Ne bizuim pe porunca divina si pe ordinul pieta^ii tale, intarit

odinioara. Caci ne-am intrunit laolalta in Rimini toti episcopii din toa-

te orasele Oceidentului si pentru a fi cunoscuta credinta Bisericii uni-

versale si pentru a fi aratati cei care au ginduri opuse. Caci discutind

intre noi, am gasit ca eel mai bun lucru este sa ramina credinta asa

cum a fost statornicita din vechime, pe care se stie ca au propovaduit-o

profe^ii, evanghelistii si apostolii, de la Domnul nostra Iisus Hristos

(care este si aparatorul domniei tale si sus^inatorul sanatatii tale), atita

vreme cit vom avea grija sa o pastram si, pastrind-o, o vom sluji pina

la sfirsit. Caci se vede ca e nelogic si nelegiuit sa fie schimbat de catre
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acestia ceva din cele stabilite, adica din cele care au fost discutate si

definitivate impreuna cu prea slavitul Constantin, tatal tau §i imparatul.

Doctrina si semnifica^ia lor s-a raspindit §i a fost propovaduita pentru

urechile si sufletul tuturor oamenilor. Aceasta credinta a fost atacata

si corupta numai de erezia ariana
;

prin ea nu numai aceasta erezie,

dar si celelalte au fost condamnate. Si daca-i adaugi ceva e impru-
dent, si daca ii inlaturi ceva e primejdios. Si daca totusi s-ar face alt-

cumva, posibilitatea de a o face sa fie a celor ce cu dusmanie vor aces-

tea. De aceea Ursachie si Valens, fiind partasi si de acord cu dogma
ariana, s-au separat de comuniunea cu noi. Si ca sa o primeasca, cu-

noscind greseala ce au savirsit, cereau sa dobindeasca iertare sj peni-

ten^a
; si inscrisurile lor dovedesc ca a§a s-au petrecut acestea, prin care

ei au urmarit iertarea pacatelor. Caci era pe vremea in care aceste fap-

te erau cunoscute, cind s-a tinut sinodul din Milan, in prezenfct preo-

tilor Bisericii Romane. Cunoscind totodata, chiar dupa moartea lui Con-

stantin a carui amintire e vrednica de pomenire, ca el a expus credinta

consemnata cu toata integritatea si atentia, el care a inva^at acestea

primind lumina botezului §i s-a dus la rasplata unei paci binemeritate,

socotim ca nu este logic sa mai admitem vreo schimbare dupa el si sa

privim cu dispre^ ati^ia sfin^i duhovnici si martiri, pe cind cei care au

inventat ?i au redactat dogma lui sint §tiuti ca au cunoscut, conform

vechii Biserici, pedeapsa pentru toate.

Dumnezeu a transmis in vremea domniei tale credinta lor prin

Domnul nostru Iisus Hristos, prin care ft-a fost acordat \ie un astfel

de imperiu, incit sa dobindesti chiar capatul pamintului nostru. Neno-

rocitii ace§tia, fara pic de intelepciune, s-au proclamat iarasi ei singuri,

cu o ticaloasa prezumtie, propovaduitori ai unei cugetari lipsite de cre-

dinta si se straduiesc sa schimbe termenii adevarului. Caci in timp ce

erau in vigoare hotaririle sinodului conform poruncii tale, aceia au dat

la iveala sfatul ini?elaciunii lor. Se sileau cu oarecare abilitate sa aduca

niste schimbari. De o asemenea rautate ii gasim cuprinsi pe unul

Gherman, pe Auxentie si pe Gaius, care pun in discu^ie erezia. Doc-

trina lor, eel pu^in cea care este cunoscuta, se dovedea ca depa§este

toate blasfemiile. Cind au vazut ca noi nici nu sintem de parerea lor,

si nici nu sintem de acord cu cele care pareau ca sint absurde, s-au

retras din sinodul nostru, ca sa dea impresia ca redacteaza ceva. A fost

un scurt moment, in care s-a dat pe fata si vointa lor. Dar pentru ca

problemele bisericesti sa nu ajunga intotdeauna la aceleasj agita^ii, caci

tulburarile si razvratirile repetate se impletesc mereu, ni s-a parut
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important ca acele lucruri care au fost decretate pina atunci sa fie res-

pectate in toat& legalitatea si neschimbate. Dar pe barba^ii numiti mai

sus i-am respins de la comuniunea cu noi.

Pentru asta am trimis soli la marinimia ta, oa sa-ti aduca la cu-

nostinta prin scrisoarea noastra hotarirea sinodului. Iar solilor le-am

poruncit ca, inainte de toate, sa-ti spuna adevarul exprimindu-1 dupa

dreapta si seriaasa cugetare, ca sa puna la curent si credinta ta, fiindca

nu va fi pace, cum spun Ursachie si Valens, daca dreptele hotariri nu

vor ramine neschimbate. Caci cum se poate crede ca este pace la aceia

care rastoarna drepturile pacii ? Caci mai curind acestea vor da nastere

la conflict si razvratire intre celelalte orase si Biserica romana. Pentru

aceea invocam indurarea ta, sa pleci urechea binevoitoare ?i ochii blinzi

catre solii nostri si sa nu ingadui sa se modifice ceva, spre nedrepta-

tirea celor decedati ; ci sa ne ingadui sa raminem intru cele care au

fost hotarite si consfintite de inaintasii nostri. Caci avem toata incre-

derea ca ei au practicat toate cu dreapta socoteala, cu intelepciune si

cu Duh Sfint. Iar acelea care sint schimbate acum de ceilalti aduc ne-

incredere celor credinciosi, s.i nicidecum credinta celor necredincio§i.

Te imploram dara sa ordoni ca acei care sint de^inuti in diverse

locuri, care sint afectati si de virsta inaintata si de apasarea saraciei,

sa se intoarca la ale lor : ca nu cumva, lipsite de episcopi, Bisericile sa

para ca sint mereu parasite. Si te mai rugam inca sa nu se adauge nici

sa se elimine ceva din acestea care acum sint definitivate, ci sa ramina

neatinse toate cele care au fost pastrate si de evlavia tatalui tau §i in

vremea ta, si nici sa nu ingadui sa ne istovim fiind departe de paro-

hiile noastre, pentru ca episcopii sa poata sa se roage in lini§te cu

poporul lor si sa se dedice oultului divin, implorind pe Dumnezeu pen-

tru pacea imperiului tau §i pentru sanatate, pe care providenta sa ^i-o

daruiasca neintrerupt. Solii no§tri aduc numele §i semnaturile episcopi-

lor, care vor putea face cunoscuta credincios.ia ta chiar prin insa§i lec-

tura Sfintei Scripturi. (Teodoret, II, 18 §i 19).

Acestea le-a scris sinodul si le-a trimis prin episcopi. Ursachie

si Valens insa, prevenind sosirea lor, au trecut sub tacere sinodul, ara-

tind imparatului expunerea credin^ei pe care o aduceau ei. Imparatul,

care era adept al dogmei ariene, s-a indignat impotriva sinodului, si i-a

cinstit mai tare pe Ursachie si pe Valens. Pentru ca aceia care fuse-

sera trimisi de sinod, intirziind, nu au avut putinta sa capete un ras-

puns. Tirziu totu?i Constant;iu a trimis sinodului, prin episcopii care

erau prezen^i, urmatoarea scrisoare :
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CAPITOLUL XXII

SCRISOAREA LUI CONSTANTIU
CATRE SINODUL DIN RIMINI

Constanjiu August, invingator si triumfator, ureaza sanatate tu-

turor episcopilor intruniti la Rimini. Bunavoin^a voastra nu ignora ca

intotdeauna ne-am gindit la legea sfinta care trebuie cinstita. Acum
insa nu putem sa-i vedem pe cei douazeci de episcopi pe care i-a trimis

intelepciunea voastra, ca solie, deoarece trebuie sa faeem un drum in

preajma barbarilor, si, asa cum sti^i, se cuvine sa examinam utilitatea

legii dumnezeiesti cu sufletul curat de orice gind. Asa ca am ordonat ca

episcopii sa astepte revenirea noastra in Adrianopol
;
pentru ca sa

putem auzi cele ce s-au petrecut, atunci cind statul va fi in buna orin-

duiala. Sfintiilor voastre sa nu le para greu de suportat asteptarea re-

venirii lor ; pentru ca, pina se intorc cei care va aduc raspunsul nostru,

sa pute^i duce la capat cele cunoscute ca necesare Bisericii universale.

Episcopii primind aceasta scrisoare au raspuns precum urmeaza :

CAPITOLUL, XXIII

SCRISOAREA SINODULUI DIN RIMINI,

TRIMISA IMPARATULUI CONSTANTIU

Am primit scrisoarea indurarii tale, Imparate Doamne, iubitor de

Dumnezeu, din al carei con^inut aflam ca din pricina unei obligatii

de stat nu ai putut sa vezi pe solii no§tri si ne porunciti sa asteptam

sosirea lor pina cind cele hotarite de noi si cunoscute a fi in concor-

danta cu stramosii nostri, le va cunoaste evlavia voastra de la ei. Pen-

tru aceea marturisim si acum prin aceasta scrisoare si confirmam ca nu

ne vom departa nicidecum de la cuvintul nostru. Si acest lucru 1-am

adaugat solilor nostri. Te imploram dara sa poruncesti ca scrisorile

acestea, dovada a moderatiei noastre, sa fie recitite cu suflet impacat,

si sa primesti cu inima buna cele ce am trimis prin solii no§tri. Mari-

nimia ta trebuie sa ia in considerare impreuna cu noi cit de mare e tris-

te|:ea si cita jale este ca, in prea fericitele vremuri ale tale, Bisericile

atit de mari sa para lipsite de episcopi. Si de aceea ne rugam iarasi

clementei tale, Imparate Doamne iubitor de Dumnezeu, ca sa hotarasti

sa ne reintoarcem la Bisericile noastre inainte de rigorile iernii (daca

acest lucru este placut evlaviei voastre). Pina atunci putem §i acum sa

inaltam rugaciuni solemne, impreuna cu poporul, Dumnezeului atotpu-

ternic si Domnului Hristos Mintuitorul nostru, pentru imperiul tau-

(Socrate, II, 29).
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CAPITOLUL XXIV

PENTRU CE A FOST CONSTANTIU INDIGNAT
1MPOTRIVA EPISCOPILOR CARE AU PLECAT

Dupa ce au scris acestea si au asteptat putfna vreme, fara ca impa-

ratul sa dea vreun raspuns, episcopii s-au intors in orasele lor. Pentru

imparat insa, care si inainte de asta incerea sa raspindeasca secta lui

Arie in Biserici, plecarea lor a fost motiv de jignire, zicind ca a fost

dispretuit, pentru aceea ca fara porunca lui sinodul parea dizolvat. De
aceea i-a ingaduit lui Ursachie si acelora care erau in jurul lui sa pro-

cedeze cu incredere impotriva Bisericii, asa cum ii este pe plac. A po-

runcit ca expunerea de credin^a ciitita la Rimini sa fie trimisa prin Bise-

ricile Italiei, poruncind ca aceia care nu vor voi sa subscrie sa fie izgo-

ruti din Biserici, si in locul lor sa fie numi^i al^i episcopi. (Socrate, II, 20).

CAPITOLUL XXV

DESPRE SINODUL flNUT IN NICEEA TRACIEI

la Ursachie si cei de acord cu el, plecind din Italia, au venit in

orasul Traciei numit Niceea si zabovind scurta vreme acolo au tinut un

alt sinod. Si interpretind in limba greaca expunerea credintei citita la

Rimini, au intarit-o spre publicare. Iar apoi faceau cunoscut tuturor ca

aceasta este credin^a care a fost recomandata si publicata de sinodul

universal la Niceea, ca, prin asemanarea de nume, sa-i insele pe cei mai

increzatori din Niceea cu acest siretlic, gindind ca credin^a a fost rostita

in Niceea Bitiniei. Dar acest plan nu le-a folosit la nimic, caci in scurta

vreme au fost demascati si lua^i in ris. (Socrate, II, 29).

CAPITOLUL XXVI

CUM A EVITAT DIN NOU ATANASIE
FURIA LUI CONSTANTIU

In timpul acesta, Atanasie, sim^ind ca se urzesc viclesuguri impotri-

va lui, nu s-a gindit de fel sa vina la imparat, caci nu a considerat util

acest lucru. Dar a trimis la imparait, care atunci era in Occident, cinci

episcopi alesi din Egipt, printre care Serapion din Thmuis, un barbat

sfint prin via^a lui deosebita si foarte iscusit in ale vorbirii, si, impreu-

na cu acestia, trei preo^i, prin care sa si-1 atraga pe imparat si sa dea
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explicate pentru abaterile dusmanilor si sa faca cele ce sint in avanta-

jul lui si al Bisericilor. In timp ce acestia calatoreau pe mare, la scurta

vreme a sosit scrisoarea imparatului prin care il chema. Lucru pentru

care si Atanasie si poporul au fost tulburaft, fiindca nici nu era dispus

sa se supuna imparatului eretic si nici sa i se impotriveasca fara a fi

in primejdie. Cu toate acestea a intirziat sa piece, iar aducatorul scri-

sorii s-a intors fara vreun rezultat. La venirea verii insa, a sosit un

alt trimis al imparatului, care il incoljea prin insusirile func^iei sale si

era foarte indirjit impotriva clerului. Curind, vazind ca poporul e pre-

gatit pentru razboi, a plecat si acesta. Nu dupa multa vreme se string

legiuni din Egipt si Libia. Si cum se anun^ase ca Atanasie este ascuns

in biserica numita Teonia, comandantul, adunindu-si osta§ii, §i pe Hi-

larie, trimis iarasi de imparat, a intrat pe neasteptate in biserica spar-

gind usile, si nu 1-a gasit pe Atanasie, desi 1-a cautat peste tot. Caci se

spune ca adesea multe primejdii sint inlaturate de vestirea divina, asa

cum, cu ajutorul lui Dumnezeu, a scSpat sj din aceasta situate. (Sozo-

men, IV, 8).

CAPITOLUL XXVII

CUM A PROOROCIT PAGINILOR, CARE IL OCARAU,
NECAZURILE VIITOARE

In urma acestor fapte si a altora asemanatoare prevestite lui de

Dumnezeu, Atanasie era numit mag de catre pagini si eretici. Caci mer-

ge vorba ca odata, pe cind umbla el prin oras, s-a intimplat ca o cioa-

ra mica sa croncaneasca in zbor. Vazind acestea multimea de pagini,

ca si cum ar fi voit sa-1 injoseasca pe mag, ii cereau sa le dezvaluie

ce semnificatii avea aoea cioara mica. El, surizind in tacere, se zice

ca a spus : «Aceasta inseamna ca miine va veni limba latina. Strigind

acest lucru, va vesteste o zi viitoare plina de necazuri, din porunca

imparatului roman». Si asa s-a intimplat ca vorba lui Atanasie, chiar

luata in ris, si-a atins soopul. Caci a doua zi au sosit la judecatori scri-

sori de la imparatul, cu porunca sa nu se ingaduie paginilor sa intre

in templele lor si nici sa-si celebreze credin^ele si festivita^ile solem-

ne. Si astfel sarbatorile lor venerabile si generale au fost desfungate

atunci. (Sozomen, IV, 9).
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CAPITOLUL, XXVIII

NENOROCIRILE CARE S-AU PETRECUT IN ALEXANDRIA
DIN CAUZA LUI GEORGE

Si cum Atanasie, asa cum s-a mai spus, a evitat deseori primejdiile,

pazea Biserica ajutat de cler si de popor, pina cind prefectul Egiptului

si comandant militar, caruia nu-i erau pe plac, ci-i infrunta, i-a predat

lui George. Nu dupa multa vreme a venit acesta si s-a faeut stapin pe

biserici cu de la el putere. Dar pentru ca acesta s-a purtat crud peste

masura si obiceiul unui preot, — si in special fa^a de aparatorii lui

Atanasie, pe care, femei si barba^i, i-a pus in lan^uri si ii batea —
poporul, intaritat, era cit pe ce sa-1 omoare, daca nu ar fi fugit la

imparat, seapind cu greu. Dupa asta, partizanii lui Atanasie au stapinit

iarasi mult timp bisericile, care, la venirea comandantului Egiptului,

s-a aflat ca au fost predate sustinatorilor lui George. Dar mai pe urma,

venind secretarul imparatului, multi dintre cei din Alexandria au fost

supusi torturilor. Si pe urma a revenit chiar George, mai infricosator

si mai odios ca inainte, ca unul care 1-a impins pe imparat la uciderea

multora. De el insa nu {ineau seama monahii din Egipt, a caror cinste

o recunostea intreaga mul^ime, considerind adevarata marturia lor :

caci traiau prin taria celei mai inalte filosofii. (Sozomen, IV, 9).

Pentru faptul ca toti ostasii, si mai ales locuitorii din Spania, acu-

zau credinfa adevarului expusa in Niceea Traciei, stau dovada scriso-

rile trimise de ei in Iliria. Autorul acestor scrisori a fost episcopul de

atunci al Bisericii romane, Damasus, care, dupa Liberie isi asumase

drepturile episcopale, fiind inzestrat cu multe merite deosebite. La

aceste scrisori a avut nouazeci de partasi veni^i la Roma din Italia si

Gallia. Nu mai e numar numele lor, fiind foarte multe. Dar textul scri-

sorii este acesta :

CAPITOLUL XXIX

SCRISOAREA LUI DAMASUS SI A CELORLALTI,
TRIMISA IN ILIRIA, IMPOTRIVA SINODULUI

TINUT IN NICEEA TRACIEI

Damasus si Valerian si ceilalti episcopi, catre prea iubitii frati

episcopi, intruniti in Iliria, sanatate intru Domnul.

Noi credem ca sfinta noastra credinta, intemeiata pe invatatura

apostolilor, o tineti si voi si pe aceasta o propovaduiti tuturor popoare-

lor, si care, desigur, nu se deosebeste intru nimic de aceea a Parintilor

atit de inzestra^i, motiv pentru care este drept sa-i inva^ati si pe oeilal^i.
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Dar dupa spusele fra^ilor din Gallia si Venetla am aflat ca inclina^i

catre unele erezii. Episcopii trebuie nu numai sa se fereasca de raul

acesta, dar chiar sa lupte impotriva a ceea ce se petrece din nepricepe-

rea sau neeunoasterea unora care se insala prin mate interpretari gre-

site. Asadar nu se cuvine sa se lase clintiti de diferite doctrine, ci sa

intareasca mai mult hotarirea Parin^ilor nostri. Este scris ca Auxentie

din Milan a fost condamnat tocmai din aceasta cauza. De aceea drept

este ca in toata lumea romana to£i cunoscatorii legii sa aiba cunostinta

de ceea ce este o lege si sa nu pingareasca credinta cu diferite alte doc-

trine. Asa ca, atunci cind ticalosia ereticilor a inceput sa se raspin-

deasca, asa cum se intinde blasfemia nelegiuitilor arieni, de indata

Parin^ii nostri, ale§i in numar de trei sute optsprezeoe, dupa ce a avut

loc hotarirea de la Niceea, au inal^at acest zid puternic impotriva ar-

melor diavolesti. Si cu acest leac a fost zdrobit veninul aducator de

moarte — astfel ca Tatal si Fiul trebuie sa fie crezu^i ca sint de o

singura divinitate, de o singura putere, de o singura maretie, de o sin-

gura fiin^a sau substanta, impreuna cu Sfintul Duh. De altfel, cei

intelep^i au considerat ca aceia sint straini de comuniunea cu noi. Acea-

sta hotarire binefacatoare si minunata chibzuinta unii au voit sa o co-

rupa cu alte ginduri si sa o pingareasca.

Dar chiar dintru inceput problema a fost pina intr-atita corectata

tocmai de catre aceia care la Rimini s-au adunat ca sa o modifice si sa

revina asupra ei, incit au marturisit ca li s-a strecurat in suflet o alta

indoiala, poate pentru ca nu au in^eles ca acest lucru este contrar hota-

ririi Parintilor, stabilita la Niceea. Si nici o influenta nu a putut avea

loc printre cei intruni^i la Rimini, deoarece este clar ca nici episcopul

roman, a carui hotarire trebuia sa fie asteptata inainte de orice, si nici

Vinchentie, care a respectat fara gres atitia ani episcopatul, si nici altii

nu si-au dat acordul cu cele de mai sus. Ba mai mult inca, asa cum am
mai spus, chiar acestia care erau considerati ca au stat deoparte de

adunare, chiar ei, urmind din nou un sfat mai bun, au dat dovada ca

nu sint de acord cu acestea. Asadar intelepciunea voastra int;elege bine

ca aceasta singura credinta, care s-a intemeiat la Niceea pe autoritatea

apostolilor, trebuia pazita cu permanenta dirzenie ; si totodata cei din

Rasarit care stiu ca au credinta universala fac acest lucru impreuna cu

noi. cei din Occident, ba chiar se mindresc cu aceasta. Credem insa ca

cei care pregeta in aceasta stradanie trebuie sa fie separati fara intir-

ziere de comuniunea cu noi si sa li se ia titlul episcopal, pentru ca no-

roadele, eliberate de greseala lor, sa poata respira. Caci aceia care sint

tinuti in latul inselaciunii nu vor putea in nici un chip sa indrepte
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poporul de la inselaciune. Sa fie de acord, asadar, toft sacerdofti lui

Durnnezeu, cu hotarirea iubirii voastre, in oare gindim ca veti continua

sa fiti statornici si fermi. Chiar asa si trebuie sa credem si noi impreu-

na cu voi. Bucurati-ne cu raspunsurile iubirii voastre. Sa fift sanatosi,

prea iubift fraft. (Teodoret, II, 22).

Dar si marele Atanasie in serisoarea pe care a trimis-o celor din

Africa a discutat in felul urmator despre sinodul din Rimini :

CAPITOLUL XXX

DIN SCRISOAREA LUI ATANASIE
DESPRE SINODUL DIN RIMINI

Dupa ce acestea au fost cunoscute, cine sa-i primeasca pe aceia care

au indrazneala sa numeasca sinod pe eel de la Rimini, sau vreun alt

sinod in afara de eel de la Niceea ? Sau cine nu-i considers odiosi

pe aceia care resping hotaririle Parintilor si prefera cele ce au fost de

curind stabilite cu incapaftnare si violenta la Rimini ? Cine va fi de

acord cu acesti oameni care nu-si asuma nici propriile lor opinii ? Caci

in cele zece sau chiar mai multe sinoade ale lor, cum am mai spus, con-

semnind de fiecare data altceva s-au aratat a fi cei care acuza numai

cele ale altora. Si au patimit ceea ce au suferit atunci iudeii tradatori.

Caci precum aceia care au parasit Izvorul apei celei vii §i au sdpat jin-

tini care nu pot tine apa (Ier. 2, 13), asa cum este scris la Ieremia pro-

orocul, tot asa si pe acestea, impotrivindu-se sinodului universal, si-au

rinduit multe sinoade, care la ei sint desarte si se vede clar ca nu pot

avea putere ; sa nu-i ingaduim deci pe ei care au indrazneala sa nu-

measca sinod, in afara de eel de la Niceea, pe eel de la Rimini sau un

altul ; de vreme ce se stie ca §i aceia care il recunosc pe eel de la Ri-

mini, au ignorat cele petrecute acolo, si puteau sa taca. Caci stiti, prea

iubirii mei, avind cunostin^a si voi de la ai vostri care au fost de fa^a

atunci la Rimini, ca Ursachie si Valens, Eudoxie si Auxentie §i im-

preuna cu Demofil au fost condamna$i pentru ca voiau altceva decit

ceea ce a fost hotarit sa fie consemnat la Niceea : pentru ca, fiind in-

demnati sa anatematizeze erezia ariana, au refuzat, ba au incercat sa

o si apere. Insa episoopii cu adevarat skrjitori integri ai Domnului si cu

dreapta credin^a, vreo doua sute, au subscris ca ajunge numai credinta

de la Niceea si ca nu vor sa caute sau sa afle nimic mai mult si nimic

mai putin in afara de credinta aceasta. Au facut cunoscute acestea chiar

si lui Constan^iu, care ordonase sa se tina sinodul. (Teodoret, II, 23).
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CAPITOLUL XXXI

CE RELE A SAVlR§IT MACEDONIE IN ORA§UL CONSTANTINOPOL
$1 CUM L-A NEMULTUMIT DUPA ACEEA PE IMPARAT

In timpul acesta Macedonie provoca tulburari in provinciile si ora-

sele invecinate cu orasul Constantinopol, a^ind slabiciunea chiar a slu-

jitorilor impotriva Bisericilor. El a facut episcop in Cizic pe Eleusin, si

in Nicomidia pe Marathonie, care intii fusese diacon, dindu-§i osteneala

sa instituie minastiri de barba^i si de femei. Astfel, acest Macedonie,

punind stapinire pe episcopat, ii persecuta pe aceia care nu consimjeau

sa-1 recunoasca, §i nu numai pe dreptcredincio§i, dar §i pe novatieni,

stiind ca si acestia sus^in cuvintul de consubstantialitate. Episcopul lor,

Anghel, la inceputul persecu^iei, a fugit. Iar mai multi barba^i de seama,

re^inuti pentru ca nu au vrut sa ia impartasanie cu el, au fost pedep-

si^i. Ace§tia, dupa suplicii ingrozitoare, erau sili^i sa o primeasca §i sa

o ia in gura. Caci cei care deschideau cu lemnul gura oamenilor, le in-

troduceau cele sfinte. Apoi prinzind pe femei si pe copii, ii sileau sa se

impartaseasca. Iar daca vreunul era impotriva, imediat urmau batai,

lan^uri si schingiuiri ; iar femeilor care nu voiau sa se imparta§easca le

sfisiau sinii, stringindu-i intr-un arc ; iar altora le ardeau acelea§i or-

gane , fie cu fierul, fie cu lina aprinsa. Acestea le-am auzit de la batrinul

Auxonie, care a patimit aceleasi chinuri. (Socrate, II, 30).

Deci acestea au fost faptele lui Macedonie, intreprinse pentru cres-

tinataite : ucideri, lupte, agitatii, razboaie civile. Fapte care au nascut ura

aprinsa nu numai la cei care le sufereau, dar si la cei apropia^i lor. L-a

jignit chiar pe imparatul insusi, si pentru aceasta, si pentru altele ase-

menea. Casa in care era sicriul conpnind trupul imparatului Constantin

era ameninjata de ruina ; de aceea paznicul si cei care intrau sa se in-

chine erau cuprinsi de teama. Asa ca Macedonie a gindit sa mute ose-

mintele imparatului, ca nu cumva sicriul sa fie sfarimat. Poporul care

aflase aceasta se impotrivea, zicind ca nu trebuie sa fie deplasate ose-

mintele imparatului, ca sa nu dea impresia ca au fost indepartate. Pen-

tru aceasta poporul s-a impartit in doua parti : unii spuneau ca nu este

nici o suferin^a pentru un mort care este mutat, al^ii afirmau ca este o

nelegiuire ; impreuna cu acestia erau si aparatorii homousiei. Macedo-

nie insa, fara sa dea prea multa importanta acelora care se opuneau, a

mutat corpul imparatului in biserica unde odihneste corpul martirului

Acachie. Dupa ce a facut aceasta, cei care nu erau de acord au venit la

aceeasi biserica si s-au prins la incaierare
; §i a§a au murit mult,i oameni,

13 — Casiodor
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iar intrarea bisericii si pronaosul s-au umplut de singe. Aflind aceasta,

imparatul s-a miniat impotriva lui Macedonie, si pentru cei care au mu-
rit, si pentru ca trupul tatalui sau a fost mutat din ordinul aceluia.

Lasind asadar guvernator al parftlor Spaniei pe Cezar Julian, el s-a in-

dreptat spre Orient. (Socrate ibid, si Sozomen, cap. 20).

CAPITOLUL XXXn

DESPRE EPISCOPUL LEONTIU DIN ANTIOHIA
§1 DESPRE AETIE, CARE A FOST PROFESORUL LUI EUNOMIE

Leonftu, episcopul Antiohiei, fiind arian, se straduia sa-si ascunda

lipsa de energie. Vazind ca poporul si preotii sint dezbinaft, ca unii

zic Slava Tatalui si Fiului, iar alfti Slava Tatalui prin Fiul si intru

Duhul Sfint, el personal spunea rugaciunea in liniste, iar cei care erau

de fata nu auzeau nimic altceva decit atunci cind zicea «in vecii veci-

lor». Si cum acest lucru nu facea nici un rau, se spunea ca este spre buna

invoire intre oameni. Dar fiindca era at^at si impotriva luptatorilor

pentru adevar si nu promova decit pe eretici, era evident ca acopera

ciuma, cind din teama de popor, cind constrins de frica de imparat, care

interzicea sa se spuna ca Fiul nu este asemenea Tatalui. In aceste vre-

muri tulburi, Aetie, profesorul lui Arie prin parerile sale, slujea in

treapta diaconiei. Dar Flavian si Diodor, imbratisjnd viata monahala,

lucrind insa pe fa^a pentru dogma apostolica, au combatut uneltirile

pe care le urzea impotriva credin^ei episcopul Antiohiei, Leon^iu
;

§i

spuneau ca a ales un barbat patruns de inva^aturi reie, care a ajuns in

culmea puterii datorita impieta^ii si avea numele de diacon spre piei-

rea Bisericii. Si il amenintau chiar sa ii interzica comuniunea aposto-

lica si, venind in Spania, sa dea pe fa^a cele ce se petreceau din vicle-

nie. Temindu-se de acest lucru, Leontiu 1-a inlaturat pe Aetle din slu-

jire, dar il rasplatea cu alte favoruri. Apoi acea minunata asociere, adi-

ca Flavian si Diodor, nefiind inca investi^i cu putere sacerdotala, dar

fiind foarte pe placul poporului, ii imbiau pe toft, zi si noapte, intru

ardoarea credintei. Caci acestia au fost cei dintii care, impartind in

doua corurile celor care cintau psalmi, i-au inva^at sa cinte melodia lui

David alternind. Acest lucru s-a petrecut la inceput pentru prima oara

in Antiohia si s-a raspindit pina la marginile lumii intregi. Acestia,

chemind la mormintele martirilor pe iubitorii de cele sfinte, faceau pri-

vegheri, slavind astfel pe Dumnezeu.
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Vazind acestea, Leon^iu a judecat ca nu e prudent sa le interzica,

deoarece vedea ca multimea se atasa foarte mult de acei barba^i minu-

na^i. Dar folosind blinde^ea cuvintelor, le cerea sa $ina aceste slujbe

mai bine in biserici. Cei care cunosteau prea bine istetimea lui, au fa-

cut ceea ce s-a ordonat si i-au adunat pe iubitorii lor in biserici, ca sa

aduca slava lui Dumnezeu cu glasuri unite. Dar Leon^iu nu s-a indu-

plecat sa-si potoleasca rautatea. Afisind un chip plin de blindete, a

ascuns nedreptatea lui Stefan si a lui Placit. Caci sprijinind pe adver-

sarii dreptei credinte, cu toate ca acestia duceau o via^a de rusine, i-a

inaltat la rangul de preot si de diacon. Dar pe aceia care erau inzestra^i

cu toate virtu^ile si aparau credinta apostolica i-a indepartat de la

aceasta cinste. In felul acesta clerul avea mul^i eretici
;
poporul insa

lupta mult pentru pastrarea credintei, asa incit invatatii lor nu lasau

sa se vada blasfemia lui. Dar ce nelegiuiri si nedreptati au facut in

Antiohia Placit si Stefan si Leon^iu se va dovedi prin propria opera

scrisa. Noi insa sa revenim la celelalte. (Teodoret, II, 24).

CAPITOLUL XXXin

DESPRE EUDOXIE, CARE S-A FACUT STAPlN PE EPISCOPAT,
si despre cutremurul care a avut loc

In niceea bitiniei

Germanicia este un oras asezat la hotarele Ciliciei, Siriei si Capa-

dociei. In fruntea Bisericii acestui oras era Eudoxie, care, la moartea lui

Leon^iu, si-a insusit scaunul Antiohiei si a inceput sa jefuiasca, cu cru-

zimea lui, via Domnului. Si nici nu-si ascundea rautatea, ca Leon^iu, ci

se impotrivea fatis invataturii apostolice si-i facea pe drept-credinciosi

sa indure multe chinuri.

In vremea aceea, in fruntea Bisericii din Ancira, dupa Marcel, era

Vasile, iar Eustatie, in Sebastia Armeniei. Acestia, avind cunostinta de

nedreptatile §i salbaticia lui Eudoxie, le-au aratat prin scrisorile lor lui

Constantiu, care se afla in Occident. Caci ei erau cunoscuti imparatului,

si pentru curatia vietii lor se bucurau de favoarea lui. Cind a aflat

Constantiu aceste lucruri, a scris celor din Antiohia ca nu el i-a acordat

lui Eudoxie conducerea Bisericii, cum pretindea acela. Si a ordonat ca

Eudoxie sa fie izgonit si sa-si primeasca pedeapsa pentru faptele sale

in Niceea Bitiniei, poruncind sa se ftna acolo sinodul. Caci chiar Eudoxie

intervenise la potenta^ii de la palat ca sa se ftna sinodul la Niceea. Dar

Dumnezeu atoatestiutorul, cunoscind cele ce vor fi ca si cum s-ar fi §i
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petrecut, a impiedicat sa fie $inut sinodul, printr-un cutremur teribil.

(An. 364). Caci cutremurul acela a distrus mare parte din oras si a adus

moarte multor locuitori. Vazind aceasta, cei care se adunasera acolo s-au

intors la Bisericile lor. Cred ca aceasta s-a intimplat din in^elepciunea

lui Dumnezeu, caci in orasul acela invaptura credin^ei apostolice a fost

raspindita de sfin^ii Paring impotriva lui Arie. Si poate ca a doua adu-

nare ar fi putut sa recunosca acolo cele dimpotriva, pentru ca succesul

arienilor sa apara cu acest chip, in care fel sa poata atrage mai curind

pe cei mai simpli, ca si cum ar prezenta sinodul acela vechi. Iar cir-

muicorul Bisericilor a indepartat mai repede acest sinod. (Teodoret, II,

25 si 26).

Dar din momentul in care orasul s-a cutremurat, nu au mai putut

sa fuga ; si au avut pentru prima oara experienta primejdiei. Se spune

insa ca inainte de a avea loc acel macel, 1-a prevazut un oarecare

Ursachie, soldat de neam persan, care fusese marturisitor sub Liciniu, si

dupa terminarea armatei se ocupa cu intelepciunea divina, in foi§orul

orasului. Aceasta cercetare de la inal^ime 1-a invatat sa piece din orasul

care avea sa patimeasca ceea ce peste pu^in timp s-a facut vadit. Asa

stind lucrurile, alergind cu repeziciune la biserica, i-a anun^at pe cle-

rici sa-1 implore pe Dumnezeu sa-i scape de primejdia ce-i amenin^a.

Cind a vazut ca acestia il iau in ris, intorcindu-se in foisor, a ingenun-

cheat si a izbucnit in lacrimi. Intervenind intre timp cutremurul, multi

au pierit, ceilal^i s-au impras/tiat prin ogoare §i mun^i. Ursachie insa a

fost gasit mort, zacind ingenuncheat, asa cum obisnuia cind se ruga. Se

vorbeste ca inainte de a muri 1-a rugat pe Dumnezeu sa-i puna capat

vie^ii inainte de a vedea pieirea orasului in care il cunoscuse intii pe

Hristos, si se credea ca era cunoscator al intelepciunii bisericesti. Caci el,

cu o vorbire demna, alunga pina §i demonii. Intr-o vreme, pe cind cineva

era harjuit de demon, a inceput sa alerge prin tot orasul cu sabia scoasa

din teaca si, pe cind fugeau cu to^ii, a ramas el singur, si numindu-1

pe Hristos, Acesta 1-a cura^it pe acel om si a facut sa se potoleasca furia

lui. Printre alte diverse merite vrednice de cinste se cuvine sa-1 amin-

tim si pe acesta. In fa^a Nicomidiei era un balaur care isi avea culcusul

intr-una din vaile dimprejur §i care ii ucidea cu suflarea lui pe aceia

care treceau pe acolo. Ursachie, venind acolo, s-a rugat. Atunci sarpele

acela plecind de buna voie si izbindu-se cu capul de doua ori, a murit.

Acestea mi le-au povestit cei care 1-au vazut chiar pe Ursachie. (Sozo-

men, IV, 15).
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CAPITOLUL XXXIV

DESPRE SINODUL CARE S-A flNUT LA SELEUCIA

Acum dara voi relata cite ceva despre alt sinod, cam de important

sinodului din Rimini, pe care imparatul Constantiu poruncise sa fie

tinut in Orient. Caci mai intii era vorba sa se intruneasca episcopii in

Niceea Bitiniei. Dar adunarea lor a fost impedicata de groaznicul cutre-

mur. Aceasta a avut loc sub consulatul lui Tatian si al lui Cereal (An.

358) in ziua de opt a lunii august. Se duceau tratative, asadar, ca sa se

mute sinodul in orasul vecin Niceii. Pentru ca nu le-a placut acolo,

voiau sa se intruneasca in Tarsul Ciliciei. Pina la urma au vrut sa tina

sinodul in Seleucia Isauriei, care se numeste Aspera. Acesta a avut loc

sub consulatul lui Eusebie si al lui Hipatie (An. 359). Cei care s-au adu-

nat au fost in numar de o suta saizeci. Printre ei era unul cunoscut la

palat sub numele de Leona. In prezenta acestuia s-a luat hotarirea ca

problemele de credinta trebuie supuse conducatorului regiunii. Atunci

cind s-a luat hotarirea, a fost dat sa fie de fata ostasul Lauri^iu, condu-

catorul Isauriei, care a considerat ca aceasta situate trebuie sa aiba

acordul episcopilor. Au convenit deci ca in ziua de douazeci si sapte a

lunii septembrie sa aiba loc adunarea si discutau despre redactarea celor

petrecute. Erau de fata chiar si secretari care consemnau cuvintele fie-

carei partf. Acestea se gasesc adunate la un anume Sabin. De asemenea,

in prima zi Leona a poruncit ca cele ce se propun sa fie expuse fieca-

ruia. Cei care erau de fa^a au spus ca nici o problema nu trebuie abor-

data decit dupa ce vin si ceilalti. Caci lipseau Macedonie din Constan-

tinopol, Vasile din Ancira si altii care se temeau sa nu fie acuzati. Si

chiar Macedonie se prefacea bolnav, Patrofil invoca o durere de ochi si

altii au gasit alte asemenea prilejuri de a lipsi. Si pentru ca Leona

spunea ca problema trebuie deschisa chiar daca aceia lipsesc, episcopii

au spus iarasi ca nu se poate proceda altfel, decit daca se discuta viata

celor acuzati. Caci au fost acuzati Chiril din elrusalim, Eustatie din Se-

bastia Armeniei si al^ii. Unii spuneau ca trebuie luate in discu^ie vie^ile

celor acuzati, altii insa spuneau ca nimic nu este de cercetat inainte de

credinta. Se mai punea si problema parerii diferite a imparatului : in

scrisorile lui se citea cind ca trebuie sa se ia in considerare problema

credintei, cind atitudinea celor acuzati. Pricina aceasta i-a dus la

schisma pe cei prezenti si multimea din Sinod s-a impartit in doua

parti. Conducatorul unei parti era Acachie din Cesareea Palestinei,

George din Alexandria, Ursachie din Tyr, Eudoxie din Antiohia, pe care

i-au urmat alti treizeci si doi. In cealalta parte au fost George din Lao-
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diceea Siriei, Sofronie din Pompeiopolul Paflagoniei, Eleusie din Cizic,

pe care ii urmau mai multi altii. Si pentru ca s-a cazut de acord sa se

discute in primul rind problema credintei, chiar si aceia care erau de

partea lui Acachie au negat deschis credinta de la Niceea, straduindu-se

sa redacteze alta credinta. Dar cei din partea cealalta, in numar mai

mare, au acoeptat toate cele de la sinodul din Niceea ; se punea intre-

barea numai asupra termenului de consubstantialitate.

Ivindu-se astfel multe confruntari intre unii si altii, in cele din

urma, spre seara, Silvan, intiistatatorul Bisericii din Tars, a strigat cu

voce tare, zicind ca nu e nevoie sa se redacteze o noua credinta, ci ca

trebuie folosita aceea expusa de curind in Antiohia in timpul sfintirii.

Dupa spusele lui, cei care erau de acord au plecat. Cei din cealalta parte

au reluat credinta rostita la Antiohia, pe care, dupa ce au recitit-o, au

incheiat sinodul in ziua aceea. Dar a doua zi intrunindu-se in locul de

rugaciune din Seleucia si inchizind por^le, au subscris la credinta

recitita. Dar cititorii si diaconii prezenti subscriau chiar si pentru cei

absentl, declarind ca semneaza aceasta hotarire actionind in interesul

celor absen^i. (Socrate, II, 31).

Insa Acachie si ceilal^i de aceeasi parere cu el intrebau pentru ce

se subscria cu biserica inchisa, zicind : Cele ce se petrec pe ascuns sint

suspectate ca fiind inooreate. Dar el faceau asta fiindca doreau o alta

formulare a credintei ; si a citit-o chiar acela care o pregatise, si acolo

in fata judecatorilor Lauritiu si Leona, straduindu-se sa-i confere tarie.

Acestea s-au petrecut in ziua a doua. Iar a treia zi, Leona se gra-

bea sa adune din nou pe episcopii celor doua par^i : in ziua aceea nu a

lipsit nici Macedonie din Constantinopol, nici Vasile din Ancira. Cind

amindoi s-au gasit in acelasi loc, cei care erau de partea lui Acachie

iarasi nu au voit sa participe, zicind ca mai intii trebuie exclusi din

sinod aceia care inainte au fost condamnat;i si care in prezent erau

acuzati. Si pentru ca neintelegerea lua proportii, dupa ce au iesit aceia

care se parea ca erau pusi sub acuzape, au intrat si aceia care erau de

partea lui Acachie. Atunci Leona spuse ca i s-a dat o declaratie de

catrc aceia care erau cu Acachie, tainuind ca este redactarea dogmei. Si

cum episcopii care erau de fata taceau, crezind ca contine altceva decit

expunerea credintei, redactarea credintei lui Acachie, cu o prefata, a

fost de indata recitita in felul urmator :

Noi, cei care ne-am intrunit in Seleucia Isauriei, conform vointei

imparatului in ziua de ieri, a cincea in calendele lui octombrie (An. 359),

ne-am dat toata silinta sa slujim pacea potrivit invataturii bisericesti si

sa meditam cu statornicie asupra credintei, asa cum ne-a invatat impa-
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ratul nostru Constan^iu eel iubitor de Dumnezeu, conform glasurilor

profetice si evanghelice, §i sa nu adaugam nimic in afara Scripturilor

in credinta bisericeasca. Si aceasta, fiindca unii din sinod i-au insultat

pe unii dintre noi, pe altii i-au impiedicat sa vorbeasca, pe al^ii i-au

demascat fara voia lor, iar pe cei condamnaft din diverse provincii i-au

avut linga ei, de asemenea si pe aceia care au fost numi^i contrar regu-

lilor i-au introdus cu ei, astfel incit sinodul s-a umplut din toate parole

de strigate, cum au observat sj prea stralucitul inso^itor Leona si

Lauri^iu, prea stralucitul conducator al provinciei. Pentru toate acestea

facem o interpretare, fiindca nu respingem credinta expusa cu autori-

tate in consacrarea din Antiohia, rostita atunci, chiar daca Parin^ii nostri

din vremea aceea s-au contrazis in problema discutata ; caci pe multi

i-a tulburat cuvintul de consubstan^ialitate, in trecut §i pina in prezent.

Acum insa, fiindca se spune ca au fost inventate de unii spre deosebirea

dintre Fiul §i Tatal, acele cuvinte ojiouotov §i ojAotooaiov, respingem

cuvintele de aceea§i fiinta si de o fiin^a asemanatoare, ca fiind straine

de Scripturi, §i anatematizam cuvintul dvojMov, adica diferit §i-i consi-

deram straini de Biserica pe to$ care marturisesc in acest fel.

Marturisim insa deschis ca Fiul este asemenea Tatalui, precum

spune Apostolul despre Fiul : Care este chipul lui Dumnezeu eel nevazut

(Colos. 1, 15). Marturisim si credem intru Unul Dumnezeu Tatal atot-

puternicul, facatorul cerului si al pamintului, al tuturor celor vazute si

nevazute. Credem si intru Unul Iisus Hristos, Fiul Lui, nascut din El

fara patimire, inainte de to# vecii, Dumnezeu adevarat, Unul nascut

din Dumnezeu, Lumina, Viata, Adevarul, Intelepciunea, Vointa, prin

Care toate s-au faeut in ceruri si pe pamint, fie vazute, fie nevazute.

Credem ca acesta, intru savirsirea veacului, pentru iertarea pacatelor

S-a intrupat din Sfinta Fecioara Maria §i, facindu-Se om, a patimit

pentru pacatele noastre, §i a inviat, §i S-a inaltat la ceruri si sade de-a

dreapta Tatalui ; si iara§i va veni cu slava sa judece viii §i mortii. Cre-

dem in Duhul Sfint, pe care Domnul nostru Mintuitorul L-a numit

Paraclet, adica Mingiietor (loan, 15, 16); fagaduind, dupa ce a plecat,

ca trebuie trimis ucenicilor, pe care L-a §i trimis, prin care i-a sfinftt pe

cei care cred in Biserica si i-a botezat in numele Tatalui, al Fiului §i al

Sfintului Duh.

Pe aceia insa care predica altceva decit aceasta credinta, ii consi-

deram ca sint straini de Biserica universale.

Aceasta a fost vorbirea lui Acachie despre credinta lui. A subscris

si el sj cei care au fost de acord cu el, in numarul despre care am spus

mai sus.
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Dupa citirea acestui crez, Sofronie din Pompeiopolul Paflagoniei a

strigat aceste cuvinte : Daca ne va fi ingaduit sa ne dezvaluim in fiecare

zi propria credinta, integritatea credintei nu va persista. Asta a spus

Sofronie. Eu insa spun ca, daca ar fi spus de la inceput aceste cuvinte

despre credinta de la Niceea cei care au fost inainte de ei si dupa aceia,

orice disputa ar fi putut inceta. Si atunci, schimbind unii cu altii si

auzind multe cuvinte din aceasta cauza si din pricina celor care au fost

acuzati, au plecat.

A patra zi, reunindu-se to\i, din nou s-au ridicat probleme in

contradictoriu. Intre acestia, Acachie si-a aratat parerea lui cu aceste

cuvinte : Daca credinta de la Niceea a fost schimbata odata, nimic nu

ne impiedica sa formulam si acum o alta credinta. La acestea, Eleusie

din Cizic raspunse : Sinodul de fata s-a reunit nu ca sa anatematizeze

si nici sa intreprinda o expunere a credintei, ca si cum aceasta nu ar

exista ; ci, cunoscind credinta Parintilor, pe aceasta sa o pastreze toata

viata, pina la moarte. Cu aceste cuvinte Eleusie a combatut deci parerea

lui Acachie, numind credinta Parintilor pe aceea rostita la Antiohia. Pe

buna dreptate oricine i-ar fi putut obiecta, zicind : Cum ii numesti, o

Eleusie, Parinti, cita vreme nu ii recunosti pe parintii lor ? Caci acestia

care s-au intrunit la Niceea, cazind de acord intru credinta asupra ter-

menului consacrat, de consubstantialitate, sint numiti Parinti pe drept,

pentru aceea ca i-au precedat si in timp ; iar cei care s-au intrunit

dupa aceea la Antiohia au primit de la ei drepturile sacerdotale. Daca

insa aceia care s-au intrunit la Antiohia si-au renegat parintii, rezulta

ca cei din urma i-au urmat pe nimicitorii parintilor acestora. Cum dara,

daca aceia au respins acea credinta ca neintemeiata, acestia au admis-o

ca probabila ? Daca insa aceia nu au avut Duh Sfint, care este primit

prin ceremonia punerii miinilor, nici acestia nu au primit preotia. Caci

cum ar putea primi ceva de la aceia care nu au ce sa dea ? Aceste

raspunsuri ar putea sa le spuna oricine lui Eleusie.

In vreme ce se petreceau acestea, s-a ajuns la alta problems. Caci

de vreme ce Acachie in marturisirea sa a spus ca Fiul este asemenea

Tatalui, se intrebau unii pe altii intru ce este Fiul asemenea Tatalui. Si

aceia care erau in jurul lui Acachie spuneau ca numai in privinta

vointei este Fiul asemenea Tatalui, nu in privinta fiintei. Tott ceilalti

insa declarau ca in privinta fiintei. Si toata ziua au petrecut-o in aceste

controverse. Si 1-au invinuit pe Acachie, care in predicile pe care le-a

scris a spus ca Fiul este asemenea Tatalui intru toate ; acum insa nega

ca este asemenea in ce priveste fiinfa.
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Fiindca acestia se contraziceau si nu ajungeau la o intelegere,

Leona s-a ridicat §i a incheiat sinodul. Si asa s-a sfirsit sinodul intrunit

la Seleuoia. In alta zi, rugat fiind sa intervina, nui a voit, zieind : Mi-am
pus in gind sa ajungem la un acord in sinod, dar din cauza impotrivirii

voastre nu pot. Astfel stind lucrurile, nici aceia care erau in jurul lui

Acachie nu au voit sa vina la sinod. Iar o alta parte, venind in biserica,

1-a chemat pe Acachie si pe cei care erau cu el ca sa ceara parerea lui

Chiril, episcopul Ierusalimului. Dar trebuie sa se stie ca Chiril inca

demult fusese acuzat si condamnat, fiind adesea chemat la judecata.

Timp de doi ani fara intrerupere a evitat, de frica celor care-1 acuzau.

Odata condamnat insa, a trimis celor care 1-au condamnat o declaratia

de apel, facind apel la o instan^a superioara. A consimtit la acest apel

chiar imparatul Constantiu. Si asa el singur si primul, in afara de uzan-

tele si regula ecleziastica, a fost facut episcop
;
pentru ca, asa ca si in

judecatile publice, sa fie folosita declarat,ia de apel. Atunci deci s-a

dus in Seleucia pentru a fi judecat. Si de aceea episcopii il chemau pe

Acachie si pe cei de o credinta cu el, pentru ca, avind cunostin^a de

acuzatii, sa dea o hotarire generala. Si chemau si pe al^ii, pe unii care

fusesera acuzatl si s-au alaturat singuri lui Acachie. Pe acestia care nu

au voit sa vina dupa mai multe chemari, i-au condamnat, chiar si pe

Acachie, pe George din Alexandria, pe Ursachie din Tir, pe Teodul din

Cheraea, pe Pen din Frigia, pe Teodosie din Filadelfia Lidiei, pe Evagrie

din insulele Mitilene, pe Leonftu din Tripolisul Lidiei si pe Eudoxie, care

intii a fost in Germanicia, iar apoi a pus mina pe episcopatul Antiohiei

din Siria. L-au condamnat de asemenea si pe Patrofil, fiindca si el,

acuzat de presbiterul Dorotei, nu a voit sa raspunda chemarii. Pe acestia

deci i-au condamnat. Dar i-au excomunicat pe Asterie, Eusebie, Avgar,

Vasile, Fele, Fidel, Eutihie, Magnus, si pe Eustatie, hotarind ca acestia

sa ramina astfel, pina cind, dindu-si acordul, sa se dezlege singuri de

acuzatii.

Indeplinindu-se acestea, au facut cunoscut parohiilor lor condam-

narea pronuntata
; §i in locul lui Eudoxie 1-au numit episcop pe Anian

pe care, descoperindu-1 cei care erau in jurul lui Acachie, 1-au denuntat

lui Leona si lui Lauri^iu, care 1-au trimis in exil. Dupa aceasta, episcopii

care 1-au hirotonit pe Anian au facut contestable pe linga Leona si

Lauritiu, impotriva lui Acachie si a celor de partea lui, zicind ca a fost

incalcata hotarirea sinodului. Si fiindca nu se lua nici o masura, au

plecat la Constantinopol ca sa expuna imparatului cele petrecute.

fSocrate, II, 32).
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CAPITOLUL XXXV

DESPRE DELEGATII SINODULUI DE LA SELEUCIA
SI DESPRE CERCETAREA LUI AETIE

SI DESPRE FAPTELE CELOR DIN RIMINI

Asa a luat sfirsit sinodul intrunit in Seleucia. Cine ar vrea insa sa

cunoasca toate amanunitele trebuie sa reciteasca actele secretarilor. Caci

conform aoestora lucrurile s-au petrecut astfel. Cei de o credin^a cu

Acachie au ajuns la imparat cit de repede au putut. Alta parte a episco-

piloi s-a intors fiecare la ale sale. Doar zece dintre ei, trimisi printr-o

hotarire comuna, ajungind la imparat, au gasit pe cei zece trimisi de

sinodul din Rimini. Partizanii lui Acachie aranjasera ca potentate din

palat sa-i protejeze pe cei din partea lor si prin mijlocirea lor le suridea

favoarea imparatului. Caci spuneau ca unii au fost de acord cu ei, altii

insa au fost corupti cu banii Bisericii, iar altii au fost indusi in eroare

prin dezbinari nepotrivite. Asta facea Acachie, viclean din fire si pre-

gatit sa prinda pulsul §i sa vorbeasca, inca de pe cind avea o Biserica

neinsemnata, adica aceea a lui Eusebie din Pamfilia, dupa care a luat

el episcopatul si se falea ca 1-a avut inva^ator pe acela. Si fiind asa,

convingea cu usurin^a despre tot ce voia.

Erau asadar la Constantinopol douazeci de episcopi de la amindoua

sinoadele, si al^ii care erau prezen^i intimplator ; s-a dat porunca sa se

judece in primul rind cazul lui Aetie, fiind de fa^a mari capetenii, ca

Honorat, pe care nu cu mult inainte imparatul, inapoindu-se de la

Roma, 1-a numit prefect al orasului Constantinopol. Dupa aceea insa,

deoarece audia insusi imparatul impreuna cu judecatorii, s-a in^eles ca

este compromisa credinta lui Aetie ; in asa fel incit chiar si imparatul

si altii erau tulburaft ca de o blasfemie de cuvintele lui. Se spune insa

ca Acachie si partizanii lui s-au prefacut intii ca nu cunosc aceasta

erezie §i au tratat cu imparatul, in mod discret, ca sa-1 judece chiar el

impreuna cu capeteniile lui, crezind ca Aetie nu poate fi invins prin

cuvinte si ca e mai mult decit necesar sa fie cistigata bunavointa jude-

catorului, facind sa aiba cistig fara efort lupta ereziei. Neputind implini

acest lucru, cereau sa fie date la iveala documentele de la Rimini §i sa

le ia cei trimisi de catre Sinodul din Seleucia. Si pentru ca se punea

problema cuvintului fiin^a, semnau cu juramint ca nu vor marturisi

nicicind ca Fiul este diferit ca fiinta, §i spuneau ca sint gata sa renun^e

la aceasta erezie. Si fiindca cei din Occident ingaduisera pe neasteptate

cuvintul de fiinta la Rimini, sus^ineau ca documentele trebuie sa fie

scrise in acest fel. Spuneau insa ca daca cuvintul de fiinta, este trecut
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sub tacere, odata cu cuvintul fiinta va fi trecut sub tacere, fara doar 51

poate, si ceea ce s-a hotarit despre consubstan^ialitate, lucru pe care cei

mai mul^i dintre prelatii din Occident il admiteau cu tarie, din respect

pentru Sinodul de la Niceea. Pina si imparatul a fost induplecat sa

laude aceasta scriere, luind in considerare multimea adunata la Rimini

si pentru ca nu pacatuia acela care spunea ca Fiul este asemenea Tata-

lui si crezind ca e la fel de valabila marturisirea de consubstantial cu

aceea de substanta asemanatoare, si ca nu difera intru nimic ca sens, ci

doar prin cuvintele pe care Sfinta Scriptura nu le cunoaste. Deri, cu

aceasta hotarire a ordonat ca episcopii sa cada de acord cu credinta

sinodului din Rimini 113
. Si cum a doua zi se pregatea pentru consulat

(care, dupa obiceiul romanilor, era celebrat in prima zi a lunii ianuarie)

a cumpanit toata ziua si mare parte din noapte, avind discu^ii intre

episcopi, pina cind episcopii care veneau din Seleucia au subscris docu-

ments stabilit la Rimini. (Sozomen, IV, 21 si 22).

CAPITOLUL XXXVI

CUM AU CONFIRMAT CREDINTA SINODULUI DIN RIMINI
SI L-AU DEPUS PE AETIE iMPREUNA CU ALfH

Acachie si cei care erau cu el, zabovind citva timp la Constan-

tinopol, i-au chemat pe episcopii din Bithynia, printre care erau si Maca-

rie Macedoneanul si episcopul Ulfila al go^ilor. Acestia, adunindu-se cu

totii in numar de cincizeci, au confirmat scrierea citita la Rimini ; adau-

gind ca de altfel in Dumnezeu nu se poate vorbi despre substanta (fiinta)

sau esen^a si ca, in afara de aceasta scriere, toate celelalte, fie ca au

fost exprimate, fie ca urmeaza sa fie exprimate, trebuie respinse cu tot

dinadinsul 114
. Terminate acestea, 1-au depus pe Aetie din functia de

diacon, ca unul care gindea in mod eretic §i care, contrar rinduielii bise-

113. In cele patru sinoade tfnute la Sirmium (Mitrovita), conceptia ariana a

evoluat in modul urmator : In 351 , semiarienii au respins atit expresia ortodoxa
«homousios», cit ?i erezia ariana, in general ; in 357, arienii extremi§ti numiti
anomieni au impus formula eretica «neasemanator (anomios) §i in toate §i dupa
fiinta», formula semnata $i de cei doi episcopi apuseni Osie de Cordoba si Libe-

rie, aflat atunci In exil ; in 358 a fost adoptata expresia «asemanator (homiusios)
in substanta cu Tatal» , iar in 359 a fost alcatuita formula «asemenea (homios)
cu Tatal in toate» sau «asemenea cu Tatal dupa Scripturi». La Seleucia, in Isauria

si la Rimini (Ariminium) in Italia, a fost adoptata aceasta ultima formula, omiana,
Hind socotita ca cea mai moderata.

114. In 360, la Constantinopol au fost confirmate marturisirile de credinta de
la Seleucia si Rimini si, prin autoritatea episcopului Acachie al Cezareii Palesti-

nei, cu sprijinul imparatului Constantiu, s-a nazuit sa fie impusa formula omiana
in tot iimperiul.
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ricesti, a scris multe lucruri de gindire omeneasca §i a dictat dialoguri

pline de blasfemie §i care s-a facut autor de tulburari in sinul Bisericii

si de razvratiri. Spun insa unii ca nu 1-au depus cu draga inima, ci ca

voiau ca el sa-si atribuie raspunderea celor ce se spunea ca el martu-

riseste. Vazind insa indignarea de atunci a imparatului cu privire la

Macedonie, 1-au depus si pe acesta, §i pe Eleusie din Cizic, si pe Vasile

din Ancira, si pe Ortasie din Sardica sj pe Dracontie din Pergam. Si in

vreme ce dadeau impresia unei discordii in privinta dogmei, totusi in

timpul depunerii nu au facut men^iunea credintei acelora ; ci le aratau

tuturor individual vinova^iile prin care s-au abatut de la rinduiala bise-

riceasca. (Sozomen, IV, 23).

CAPITOLUL XXXVU

DIN CE PRICINA A FOST DEPUS
CHIRIL AL IERUSALIMULUI

Printre acestia 1-au depus §i pe Chiril al Ierusalimului, ca unul care

era de acord cu Eustatie §i cu Elpidie. Caci acestia au in^eles altfel decit

aceia care s-au intrunit in Mitilene. Printre acestia a participat §i el

;

si dupa ce a fost depus din Palestina, fusese in comuniune cu episcopii

Vasile si George din orasul Laodiceea. Caci atunci cind Chiril a primit

episcopatul in Ierusalim, se confrunta, cu privire la dreptul de mitro-

polit, cu Acachie din Cezareea Palestinei, ca episcop al resedinjei apos-

tolice. Stabiliti aici in Antiohia isi aduceau neajunsuri unul altuia ca §i

cum nu 1-ar fi cunoscut bine pe Dumnezeu. Caci in primul rind amindoi

dadeau impresia ca se suspeoteaza reciproc. Unul lauda dogma lui Arie
;

Chiril insa ii urma pe cei care propovaduiau consubstantialitatea

Tatalui si a Fiului. A§a ca Acachie, prinzind momentul cind episcopii

erau de aceeasi parere cu el, 1-a depus pe Chiril pentru acest motiv.

Cum foametea pusese stapinire pe provincia celor din Ierusalim, mul^i-

mea celor lipsift indrepta privirea catre episcop spre a le veni in

ajutor in lipsa de alimente. §i pentru ca nu existau nici bani ca sa-i

aline (ca sa ingrijeasca de lipsuri), a vindut vasele sfinte §i pinza de la

catapeteasma §i a facut fa^S nevoilor popula^iei. (Sozomen, IV, 24).

Cu aceasta a induplecat inima imparatului, iar Acachie a nascocit

impotriva lui Chiril ceea ce se stia. Afirma ca Chiril a vindut haina

sfinta pe care prea vestitul imparat Constantin i-o daduse, in cinstea

Bisericii din Ierusalim, lui Macarie, episcopul acelui oras, pentru ca

imbracat cu ea sa-si indeplineasca slujba sfintului botez (caci era ^esuta
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din aur si matase), si ca haina aceea a cumparat-o un dansator, Thime-

licus ; iar acesta, fiind imbracat cu haina aceea, a murit chiar cind

dansa, si a fost schilodit prin moarte. (Teodoret, II, 23).

Profitind de aceasta acuzatie, Acachie 1-a depus pe Chiril din epis-

copat 115
. Cei care-J sprijineau pe Acachie i-au alungat din ora§ul

Constantinopol pe episcopii condamnati. Dar, desi erau de acord cu el,

nu au vrut totusi sa subscrie la depunerea acelora, caci erau in numar
de zece, si le-au poruncit sa ramina fiecare la locul lui, dar sa nu-si mai

indeplineasca funcfta, nici sa nu mai conduca Biserica, pina vor subscrie.

Iar daca nu vor face peniten^a pina in sase luni §i nu vor arata in scris

acordul unanim cu toate hotaririle §i cu cele petrecute in acel sinod,

vor fi depusi §i ei.

Dupa asta, episcopii care erau de acord cu ei au hirotonit pe al^ii

in fiecare provincie. §i pentru ca a§a au socotit, au scris tuturor

episcopilor si clericilor ca sa respecte acestea §i sa le duca la bun sfirsit.

Asa s-a facut ca nu dupa mult timp, lui Macedonie i-a urmat Eudoxie,

lui Vasile Atanasie, lui Eleusie, Eunomie, care dupa aceea a fost cape-

tenia ereziei eunomiene. Dupa aceea, locul lui Eustatie, episcopatul

Bisericii din Sebastena, 1-a luat Meletie (Sozomen, IV, 24).

Expunerea credintei a fost citita chiar §i in ora§ul Constantinopol,

cu completari. Dar noi, gasind cu greu labirintul expunerilor, vom trata

altadata despre numarul lor. (Socrate, II, 32).

CAPITOLUL XXXVni

ENUMERAREA DIFERITELOR EXPUNERI ERETICE,
DUPA EXPUNEREA CREDINfEI SINODULUI DE LA NICEEA

Caci dupa sinodul de la Niceea, discutat la Antiohia, au redactat o

dubla expunere. A treia este aceea care a fost oferita de Narcis impa-

ratului Constant, in Galia. A patra, cea a lui Eudoxie, a fost trimisa in

Italia. La Sirmium au fost redactate trei, dintre care una a fost recitita

in Rimini in timpul consulatului. A opta a fost redactata in Seleucia de

tovara§ii lui Acachie ; ultima a fost rostita cu adaugiri la Constanti-

115. In secolul al IV-lea, Ierusalimul inca mai purta numele latin de Aelia
Capitolina, iar episcopia ortodoxS de aici fScea parte din dioceza Cezareii Pales-

tinei. Sfintul Chiril al Ierusalimului (f 386), autorul celebru al Catehezelor (traduse

in romSne§te §i pubMcate de Pr. D. Fecloru in colectia «Izvoarele Ortodoxiei», nr. 5

51 6, Bucure.?ti 1043) era un sustinator infocat al Sinodului I Ecumenic. Acachie insa
era semiarian §i toate acuzatiile neteologice aduse Sfintului Chiril vizau in primul
rind indepartarea acestuia din scaunul episcopal al Bisericii din Ierusalim. A se

vedea in acest sens articolul Pr. Prof. $tefan Alexe, Silntul Chiril al Ierusalimului,
Parinte al Bisericii Ecumenice, in alndrumator Bisericesc», BuzSu 1987.
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nopol. Era adaugat sa nu se spuna nici fiin^a nici subzisten^a in Dum-
nezeu. Primul care a fost de acord cu aceasta a fost Ulfila, episcopul

de atunci al gotilor. Caci mai inainte imparta§ea credinta de la Niceea,

urmind pe episcopul Teofil al gotilor, care subscrisese, fund prezent in

sinodul de la Niceea. A§adar, Acachie si Eudoxie^ impreuna cu ai sal

din Constantinopol aveau nein^elegeri (An. 363) in privinta unor episcopi

din cealalta parte care trebuiau condamnati. Vazind ca imparatul este

indignat impotriva lui Macedonie, intii 1-au condamnat pe acesta, ca

autor al mai multor crime, si pentru ca 1-a primit in comuniune pe un
diacon dovedit de prostitute. (Soerate, ibidem).

CAPITOLUL xxxix

ARIANUL EUDOXIE A PUS STAPlNIRE PE EPISCOPATUL
DIN CONSTANTINOPOL, DUPA ACELA DIN ANTIOHIA,

SI DOCTRINA GRESITA A LUI AETIE

Dupa expulzarea lui Macedonie, Eudoxie, dispre^uind scaunul

Antiohiei, a navalit in biserica din Constantinopol, bizuindu-se pe aju-

torul lui Acachie, si amindoi, calcind hotaririle lor anterioare, au pro-

mulgat altele contrare. Caci dupa ce 1-au depus mai intii pe Dracontie

perutru faptul ca treouse din Galatia in Pergam, fara sa cugete la ceea

ce se petrecuse, 1-au trimis pe Eudoxie la alt scaun. Dupa ce au facut

asta, au trimis in toate parole marturisirea de credin^a citita in Rimini,

impreuna cu adaosul pe care l^au facut chiar ei in Constantinopol, si

au anun^at ca cei care nu subscriu vor fi trimisi in exil la porunca

imparatului. Au adus la cunostinta faptele lor si altora din Orient, care

erau de acord cu ei, si episcopului Patrofil din Scithopol, care tocmai

revenise din Seleucia in orasul lui. Instalindu-se deci Eudoxie in

Constantinopol, biserica cea mai mare de atunci, care se numeste Sofia,

a fost sfin^ita, in al zecelea consulat al lui Constan^iu si in al treilea al

lui Iulian Caesar (An. 360), in ziua de cincisprezece a lunii februarie. Si

Eudoxie, cind a luat loc pe scaunul acela, el eel dintii, cu o voce care a

fost auzita pretutindeni, a zis : Tatal aoe6 ,

»)?, Fiul euae67)C. Aceste doua

cuvinte grecesti au sensuri diferite in greceste : caci aosftrfi inseamna

si lipsita de pietate si fara slavire, iar euoe6"»]? inseamna pios §i slavit.

Cind a spus aceste cuvinte s-a iscat o tulburare in popor, ca si cum ar

fi zis ca Tatal nu este pios, Fiul insa este pios. La acestea, el zise : Nu

va tulburati de cele ce am zis ; caci Tatal este doe67]S, pentru ca nu slaveiste

pe nimeni ; Fiul insa este euoeSvj?, pentru ca ll slaveste pe Tatal. Dupa
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ce Eudoxie a spus acestea, agitata s-a potolit ; dar multe risete au

umplut biserica. Si pina astazi acele cuvinte sint luate in deridere ;
caci

cu asemenea cuvinte si invrajbiri ereziarhii, prin incuroarea cuvintelor,

dezbinau Biserica. Si in felul acesta s-a incheiat si sinodul de la

Constantinopol. (Socrate, II, 35).

Asadar, Acachie si tovarasii lui nu renuntau, ci intruniti la Antiohia

rasturnau cele afirmate pina atunci ; si din scrierile care fusesera citite

la Rimini si Constantinopol, se straduiau sa Mature cuvintul asemanare

si introduceau afirmatia, asa cum voise Arie la inceput, ca Fiul Se

deosebeste de Tatal prin fire si voin^a si ca a fost facut din ceea ce nu

exista. La acestea au consixntit sj adeptii lui Aetie. Caci dupa Arie, acest

Aetie a fost primul care a indraznit sa foloseasca aceste cuvinte. Pen-

tru aceasta era numit «fara Dumnezeu», si pe urma adeptii lui au fost

numi^i neasemanatori si neexisten^iali de catre aceia care la Antiohia

fusesera de acord cu consubstantialitatea. Cind aceia care erau fideli

Sinodului de la Niceea ii intrebau pe acestia pentru ce in expunerea

lor de credinta spuneau ca Fiul este Dumnezeu din Dumnezeu si in-

drazneau sa-L numeasca facut din ceea ce nu exista, raspundeau cu

aceste cuvinte : Asa este spus, ca Dumnezeu din Dumnezeu, asa cum se

gaseste si in Apostol (Rom. 19, 36). Insa toate sint de la Dumnezeu,

chiar si singurul intre toti, Fiul lui Dumnezeu. Si de aceea s-a exprimat

in formulari, conform Scripturilor. (Sozomen, IV, 28).

Primul care a folosit acest cuvint a fost episcopul Grigorie din

Laodiceea ; cind propovaduia el acestea, nu stia in eel fel a cercetat §i

a interpretat pe larg Origen mai inainte caracteristica termenilor

Apostolului. (Socrate, II, 35).

CAPITOLUL XL

DESPRE CRUZIMEA LUI GEORGE IN ALEXANDRIA
SI CEI CARE AU FOST EPISCOPI IN IERUSALIM DUPA CHIRIL

Intre timp, Atanasie stind inca ascuns, George ii chinuia cu cru-

zime atit pe pagini cit §i pe cre^tinii care i se impotriveau ; caci gindea

sa-i aduca la parerea lui si pe unii si pe al^ii, iar daca il respingeau ii

tortura. Celor intelepti le era odios, caci aproape ii dispre^uia
;
judeca-

torilor le da porunci, iar fata de popor era de-a dreptul un tiran, si

peste masura de trufas cu cei puternici ; ii asuprea mai ales pe pagini,

carora le interzicea sa aduca jertfe si sa respecte festivitatile stramo-
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sesti. Atunci a adus in oras ostasi inarmatf §i pe comandantul Egiptului,

a luat statuile si podoabele templelor, ceea ce mai tirziu a fast cauza

mor^ii lui. Dupa depunerea lui Chiril, cum s-a spus mai inainte, Here-

nie a pus mina pe Biserica din Ierusalim, si dupa el Heraclie, iar dupa

acesta Hilarie. Am aratat ca acestia au fost la cirma acelei Biserici pina

la domnia imparatului Theodosie, cind Chiril a revenit la episcopatul

sau. (Sozomen, IV, 29).

CAPITOLUL XLI

DESPRE MACEDONIE §1 MACEDONIENI

Macedonie, alungat din Biserica din Constantinopol fara sa fie

condamnat, nu voia sa se potoleasca. A trecut de partea acelora care la

Seleucia il parasisera pe Acachie si pe tovarasii sai. A trimis solii la

Sofronie si Eleusie, ca sa apere credin^a expusa mai intii la Antiohia §i

confirmata dupa aceea, la Seleucia §i voia sa-i convinga ca credinta

in asemanarea fiin^ei trebuie raspindita in public. S-au strins in jurul

lui mul^i dintre prieteni, care acum sint mimi^i, dupa el, macedonieni.

Caci to^i care 1-au indepartat pe Acachie in sinodul din Seleucia au

consfintit pe fa^a cuvintul consubstantialitate, de§i mai inainte nu decla-

rasera aceasta in mod vadit. Mul^i sint de parere ca acest cuvint nu a

fost o movable a lui Macedonie, ci mai degraba a lui Maratonie, epis-

copul Nicomidiei ; de aici erau numiti si maratonieni ; la ace§tia s-a

refugiat Eustatie, alungat din Sebastia. Si cind Macedonie a evitat sa

cuprinda pe Duhul Sfint in tratatul Sfintei Treimi, atunci si Eustatie

spune : «Eu nu accept sa-1 numesc Dumnezeu pe Duhul Sfint §i nici

nu mi-1 imaginez ca o creatura».

Deci aceasta este cauza pentru care aceia care sint de acord cu

expunerea consubstanfialitatii numesc in felul acesta persoanele care se

impotrivesc Duhului. (Socrate, II, 35).

Asa ca, dupa ce Macedonie a fost izgonit din Biserica din Constanti-

nopol, nu stia cele spuse de Acachie si de Eudoxie ; dar invata ca Dum-

nezeu Fiul este in toate, si in privin^a fiin^ei, asemenea Tatalui. Dar ca

Duhul Sfint nu este partas la aceste lucruri, ci slujitor si indeplinind o

datorie, si toate cele ce se pot spune despre sfin^ii ingeri. (Sozomen,

IV, 26).
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CAPITOLUL XUI

DESPRE CELE FAPTUITE DIN NOU DE ARIENI CHIAR IMPOTRIVA
ARIENILOR ; SI IN CE FEL EUSTATIE A DEZVALUIT NETREBNICIA

LUI EUDOXIE ; SI SCRISOAREA SINODULUI
DIN CONSTANTINOPOL CATRE GEORGE DIN ALEXANDRIA,

CONDAMNlNDU-L PE AETIE SI SCRIERILE LUI

Adeptii lui Acachie s-au intrunit in mare graba la Antiohia, facind

penitenta, pentru ca spusesera ca Fiul este asemenea Tatalui. Si sub

urmatorul consulat, adica al lui Taurus si Florentiu (An. 361), in timp
ce Euzoie era la cirma acelei Biserici, fiind prezent acolo si imparatul,

pufcini mai aduceau vorba despre cele ce sustinusera pina atunci, spu-

nind ca trebuie scoasa formularea «de aceeasi fiin$a» din expunerea

credintei, consemnata atit la Rimini cit si la Constantinopol. Si fara sa

ascunda, ci spunind desehis ca Fiul este in toate diferit de Tatal, nu

numai cu privire la fire, dar chiar si cu privire la vointa ; si ca era

din ceea ce nu exista, asa cum a proclamat Arie. Impreuna cu acestia

erau si adeptii lui Aetie. (Socrate, II, 35).

In imprejurarea aceea, in vreme ce se aducea acuzatia de perfidie

lui Eudoxie, printre altii Eustatie zise : Pentru ca vrei, imparate, sa se

faca cercetare asupra credintei, considera blasfemia lui Eudoxie. Caci

a infatisat o expunere care, printre altele, cuprinde : cele care sint ex-

pusp in mod diferit sint neasemanatoare dupa fire.

Unul este Dumnezeu Tatal, de la Care sint toate ; si unul este Dom-
nul Iisus Hristos, prin care s-au facut toate.

Dar e diferenta intre «de la Care» si «prin Care» ; Fiul este deci

diferit de Dumnezeu Tatal.

Imparatul, impresionat de aceasta formulare, 1-a intrebat pe Eu-

doxie daca recunoaste ca ii apar^ine. El insa a negat, zicind ca este a

lui Aetie. Atunci imparatul a poruncit sa fie adus acela ; intrebat, a

marturisit ca e a lui, desi nu era a lui ; si asa a fost trimis in exil.

Totusi Eustatie afirma ca si Eudoxie spunea acelasi lucru, si cerea

sa fie anatematizate cele scrise de Aetie. Ceea ce, desi tirziu, a facut, si

a condamnat ceea ce a predicat acela si inainte si dupa aceea. Apoi chiar

el a cerut sa fie anatematizat, acel ojioouatov, pentru ca nu e cuprins

in Scripturi. Atunci Silvan a spus : Si «din ceea ce nu exista, si crea-

tura» si «de alta fiinta» — nu au fost scrise nicaieri. Si e drept sa fie

respinse acestea. Aceasta a decretat si imparatul sa se faca si, desi cu

greu, au facut-o. Indeplinindu-se acestea, cereau ca si ei inisisi sa res-

pinga acel 6{ioou«tov. Atunci Silvan spuse argumentat si cu dreptate :

14 — Casiodor
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Baca Dumnezeu-Cuvintul nu este din cele ce nu exists, nici creatura,

nici de alta fiin^a, atunci este consubstantial cu Tatal care L-a nascut ;

asa cum e Dumnezeu din Dumnezeu, si Lumina din Lumina, are

aceeasi natura cu Parintele. Atunci imparatul, miniat, i-a amenintat cu

exilul. Dar aceia spusera : Ai puterea sa pedepsesti ; noi insa nu ras-

turnam cele statornicite de Paring. Imparatul a poruncit atunci sa fie

azvirliti din Biserica si in locul lor sa fie numiti altii. Eudoxie, care

detinea tiranic Biserica din Constantinopol, alungindu-1 pe Eleusie din

Cizic, l-a numit episcop pe Eunomie. Si 1-au respins pe Aetie in cele

scrise, considerind ca sint partasi ; si i-au scris lui George cele petre-

cute. (Teodoret, II, 27).

Copia scrisorii intregului Sinod cdtre George impotriva lui Aetie

din cauza blasfemiei lui nelegiuite

Sfintul Sinod intrunit la Constantinopol trimite sanatate episco-

pului George, cinstitului domn al orasului Alexandria. Sinodul, criti-

cind pe Aetie pentru nelegiuirile lui si scrierile lui pline de pacate, con-

form hotaririlor Bisericii, s-a procedat de catre episcopi asa cum se

cuvenea in privinta lui. A fost depus din diaconat si a fost declarat in

afara Bisericii. Aceste masuri au fost adoptate si de noi, ca nu cumva
scrisorile lui nelegiuite sa fie citite de cineva, ci sa fie aruncate, pen-

tru ca sint cu totul fara nici un folos. La acestea noi adaugam ca el

trebuie anatematizat, daca isi mentine aceeasi opinie, impreuna cu

adeptii lui.

Ca urmare trebuia ca to^i episcopii intruni^i in Sinod sa-1 depuna

din toate Bisericile din lume pe autorul pacatelor si schismelor si sa

fie de acord cu hotarirea pronun^ata pe drept impotriva lui. Dar, con-

trar a§teptarilor si nadejdii noastre, Sera si Stefan, Heliodor si Teofil nu

au vrut sa fie de acord cu hotarirea noastra si nici sa subscrie redactarea

ei ; desi Sera condamna, evident, si aroganta necugetata a aceluiasi

Aetie. Caci spunea ca el isi asuma o situate foarte grea, cind spusese :

cele ce Dumnezeu a ascuns pina acum apostolilor, i le-a revelat lui.

Dupa afirmatii atit de nesocotite si pline de trufie, dovedite de numitul

Sera cu privire la Aetie, nu au putut fi induplecati cu rugamin^i ca

sa fie de acord cu hotarirea noastra.

Totusi noi, cuprinsi de multa rabdare, am insistat indelung pe lin-

ga ei, cind indignindu-ne, cind rugindu-i, cind amenintindu-i, cind im-

plorindu-i din nou ca sa fie de acord cu noi si sa stabileasca in sinod

acordul unanim. Insistam deci, doar de-ar auzi, doar de-ar in^elege si

de-ar tine seamS. Cum insa, dupa insistentele noastre indelungate, nu
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s-au induplecat sa urmeze hotarirea pronuntata de barbatul numit mai
sus, socotind ca Biserica e mai demna de cinstire decit prieteniile bar-

batilor acelora, am sfirsit prin a le fixa un termen pentru excomuni-

care, acordindu-le un ragaz de sase luni pentru a face penitenta. Pen-

tru ca, daca in rastimpul acesta se vor cai si vor subscrie formularii

fratilor lor, sa fie admisi in Biserica si sa redobindeasca iubirea si in-

crederea in ei. Daca insa nu vor face penitenta si vor pune prieteniile

oamenilor mai presus de rinduiala Bisericii si bunei noastre intelegeri,

atunci ii consideram nedemni de episcopat.

Dupa depunerea lor va fi necesar sa fie alesi alti episcopi in locul

lor pina ce Biserica legala asumindu-si ordinea potrivita rinduielii bi-

sericesti sa fie de acord cu ea ; era vorba desigur sa fie alesi dintre

episcopii care slujesc cu to^ii legatura iubirii, vorbind in mod desavirsit

intr-un singur cuget si un singur in^eles. Ca sa cunosti deci cele hota-

rite de sinod, am transmis aceste scrisori reverentei tale, rugindu-ne

ca sa pazesti acestea cu harul lui Hristos, si sa conduci in pace si cu

buna rinduiala Bisericile de sub coducerea ta. (Teodoret, I, 28).

CAPITOLUL XLIII

DESPRE EUNOMIE SI IN CE FEL A FOST HIROTONIT IN CIZIC.

SI CUM, IZGONIT DIN NOU DE ACOLO,
A DEVENIT AUTORUL UNEI EREZII

Caci pe acest Aetie il lauda Eunomie in cartile sale si il numeste

omul lui Dumnezeu si il cinsteste cu multe onoruri. Dar atunci a fost si

in interesul acelora care i se opuneau, iar el personal a primit de la

acestia hirotonia in episcop. Eudoxie deci si Acachie, de acord cu ai lor

in privin^a celor petrecute la Niceea in Tracia, au numit alti episcopi

in iocul lui Vasile si al lui Eleusie ; socot ca e inutil sa vorbesc acum

despre acestia. Voi vorbi doar despre cuvintarea ^inuta de Eunomie.

Cind Eleusie, fiind in via^a si Eunomie, primise Biserica din Cizic, si

>cum Eudoxie a vazut starea de sanatate a poporului si a bagat de seama

ca imparatul se inversuneaza impotriva acelora care marturiseau ca

Fiul Unul-Nascut a fost creat, 1-a silit sa ascunda in^elesul acesta §i sa

nu-1 dezvaluie celor care il acuzau facind cercetari, spunind si lui Euno-

mie ca vom propovadui la momentul potrivit cele ce acum trecem sub

tacere si ii vom inva^a pe cei nestiutori, iar pe cei ce ne vor contrazice

ii vom indupleca, ori ii vom constringe sau ii vom pedepsi. Eunomie,

convins de aceste fagaduieli, isi continua impietatea in ascuns. Dar cei
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care sint educati in predici dumnezeiesti, vazind abilitatea celor spuse,

cu greu o suportau : caci considerau ca trebuie contrazise parerile per-

sonale si nu cele ale intelepciunii. Cei oare se adunau in jural lui in-

tr-un fel de ratacire eretica si se inselau ca asa este aceasta doctrina

s-au dus acasa la el, rugindu-1 sa le expuna clar adevarul invataturii si

sa nu se vada de unii si de altii ca ei sint condusi de tot felul de in-

vataturi. Atunci el, primind propunerea, le-a dezvaluit sensul pe care

il ascundea. Acelora care spuneau ca e mare nelegiuire sa nu aiba parte

de adevar toti cei de sub conducerea lui, el, atras de aceste cuvinte si

de altele de aeelasi fel, le-a revelat blasfemia sa intr-o intrunire in bi-

serica. Iar ei, cu sufletele inflacarate de zel, s-au indreptat spre Con-

stantinopol. Si mai intii au cercetat pe Eunomie despre cele ale lui

Eudoxie ; si cum acesta nu i-a primit, ei s-au dus la imparat si i-au

dezvaluit, cu strigate, ticalo§ia aceluia. Spuneau ei ca mai degraba spu-

sele aceluia sint lipsite de pietate decit ale lui Arie. Imparatul, miniat

din cauza lor, i-a poruncit lui Eudoxie sa fie adus Eunomie si, dovedit

de vinovatie, sa i se ia sacerdotiul. Si cum Eudoxie tot amina, accep-

tind violenta acuzatorilor, acestia s-au dus din nou la imparat, plingin-

du-se ca Eudoxie nu a facut nimic din
; ceea ce i se poruncise, ci doar

dispretuia orasul care pierea sub blasfemiile lui Eunomie. Atunci Con-

stantiu 1-a amenintat pe Eudoxie cu expulzarea, daca nu-1 aduce pe

Eunomie ca sa fie judecat si, dovedit de acuzatiile aduse, sa fie pedep-

sit. Temindu-se de aceasta, Eudoxie i-a scris lui Eunomie sa fuga din

Cizic si sa se gindeasca la el, ca nu a ascultat deloc de sfaturile lui. Iar

Eunomie, temindu-se, a plecat ; dar neputind suporta jignirea, il acuza

pe Eudoxie de tradare si afirma ca a fost insultat, §i el si Aetie.

Dupa care a infiintat o grupare ca paza personala. Caci aceia care ur-

mareau recunoasterea invataturii lui s-au despartit de Eudoxie, aeu-

zindu-1 de tradare, §i s-au alaturat ei insisi lui Eunomie ; acestia pina

acum erau §tiuti ca poarta numele aceluia. Asa ca Eunomie, devenind

ereziarh, a sporit blasfemia lui Arie sporind nelegiuirea. Ca s-a facut

sluga patimei si arogantei proprii, o arata chiar cele ce s-au petrecut.

Caci atunci cind Aetie a fost depus si expulzat, nu a plecat impreuna cu

el : desi il numise invatat si om al lui Dumnezeu, a ramas totusi legat

de Eudoxie. Insa atunci cind se cerea pedeapsa pentru impietatea lui,

nu era ratificata hotarirea sinodului ; de aceea a hirotonit episcopi si

preoti fiind lipsit de vrednicia episcopala. (Teodoret, II, 26).



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 213

CAPITOLUL XLIV

DESPRE APOLINARIE — TATAL SI FIUL —
SI DESPRE EREZIA LOR

Tot in vremea aceea, in Laodicea Siriei erau doi barbati numiti cu

acelasi nume, tatal si fiul, numiti Apolinarie si unul si altul. Tatal in-

deplinea functia de preot, iar fiul avea functia de lector. Amindoi erau

doctor! in elocinta greaca. Tatal era filolog, iar fiul retor. Tatal, fiind

de neam din Alexandria, la inceput a fost profesor in Berit, dupa aceea

in Laodiceea si plecind si-a luat sotie de acolo si 1-a avut fiu pe Apoli-

narie. Si amindoi studiau atunci cu sofistul Epifanie ; fiindu-i prieteni,

il ajutau mult. De aceea episcopul Teodot Laodiceanul, temindu-se ca

desele convorbiri cu sofistul sa nu-i atraga catre paginism, le-a interzis

sa se duca la scoala lui. Ei insa, pasindu-le prea putin de episcop, il

inconjurau pe Epifanie cu mai multa prietenie. Mai apoi, George, suc-

cesorul lui Teodot, neputind sa le mai interzica aceasta, i-a inlaturat

pe amindoi de la impartasanie. Atunci Apolinarie fiul, considerind ca

este o jignire si bizuindu-se pe emfaza elocintei sofistice, a introdus si

el o noutate in erezie, care acum poarta numele pe care-1 purta auto-

rul. Unii spun ca erau infuriati impotriva lui George, nu atita din

pricina expusa mai sus, ci pentru ea il vedeau ca raspindea invataturi

diferite : uneori afirma ca Fiul este asemenea Tatalui, asa cum s-a

hotarit la Seleucia, alteori se indrepta catre hotarirea arienilor. Si soco-

tind prilejul potrivit, s-au indepartat. Si pentru ca nu li se alatura ni-

meni, au introdus pacostea ereziei sub masca credintei. Si intii spuneau

ca sufletul nu a fost luat de la Dumnezeu-Cuvintul in actul intruparii.

Apoi, parca impinsi de cainta, corectindu-se singuri, adaugara : sufletul

a fost luat, dar nu avea minte, iar Dumnezeu-Cuvintul a fost luat in

om in locul min^ii. Numai in aceasta privinta se spunea ca au gresit aceia

care acum sint numiti cu numele acelora ; caci recunosc ca Treimea este

consubstantiala. (Socrate, II, 36).

CAPITOLUL XLV

REGELE PERSILOR NU A PUTUT SA-I BIRUIE PE ROMANI,
DATORITA CUVlNTARILOR EPISCOPULUI IACOB

Cum in timpul acesta Sapores, regele persilor, a instalat tabere

imporiva romanilor, Constantiu, venind la Antiohia cu o mare armata,

i-a pus pe fuga pe dusmani (An. 357). Lucru pe care nu armata roma-

nilor 1-a facut, ci Dumnezeu, Caruia I se inchina romanii. Incerc sa po-

vestesc acum amintirea victoriei. Nisibie, pe care unii o numesc Antiohia
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Migdoniei, este asezata la hotarul dintre persi si romani. Aici era

episcop si conducator si comandant Iacob, renumit prin lumina harului

apostolic. Am socotit ca nu mai trebuie sa consemnez sau sa enumar in

istoria aceasta minunile demne de lauda ale acestuia. Dar voi expune

doar un fapt al lui in aceasta povestire.

Armata persilor asedia deci orasul lui, supus romanilor, si desi pin-

dea de saptezeci de zile fara intrerupere si cucerise multe orase si in

jurul acestuia ridicase multe ziduri si valuri, si facuse si §anturi pentru

a cuceri orasul, nu a reusit sa puna mina pe el. Dupa aceea, persii

urmind de departe cursul navalnic al riului Migdoniu, care curge

repede prin mijlocul orasului, si inaltind ambele lui maluri pentru ca

apele adunate in albie sa creasca si sa poata navali cu mai multa putere,

cind au vazut ca apa se ridica pina la malurile pe care le facusera, au

indreptat navalirea riului catre zid, care, neputind rezista presiunii

puternice a apei, s-a inclinat si a cazut. Astfel, apa patrunzind cu mare

putere, a culcat la pamint si cealalta parte din zid, pe unde fluviul iesea

din oras.

Vazind aceasta, Sapores a crezut ca poate cuceri orasul fara lupta.

Si a stat linistit in ziua aceea, pentru ca albia riului sa se curete si sa

poata merge prin ea. Dar a doua zi, cind a crezuit ca poate intra cu toata

armata in oras prin locul lasat de zidurile ruinate, a vazut ca zidul fusese

inaltat de amindoua partile. Caci omul acela prea sfint i-a mobilizat prin

cuvintari pe ostasi si pe ceilalti locuitori ai orasului. Astfel facind, a

refacut si zidul si a facut si intarituri ca sa-i indeparteze pe cei care

s-ar apropia. Si nu a facut asta venind la zid, ci rugindu-se Domnului

in templul sfintit. Apoi pe Sapores 1-a inspaimintat nu numai refacerea

zidului, dar 1-a tulburat si o vedenie. Caci a vazut stind deasupra zidu-

lui pe cineva ca invaluit intr-o mantie imperiala si stralucind in purpura

si diadema. Crezind insa ca este imparatul romanilor, a amenintat cu

moartea pe aeeia care il anuntasera ca imparatul nu este acolo de fata.

Cum aceia afirmau ca au spus adevarul si ca Constantiu s-a oprit la

Antiohia, dupa infatisarea pe care o vedea, a recunoscut ca spusele lor

sint adevarate, si a spus ca Dumnezeu luptase in locul romanilor. Cind

a vazut ca e ceva grav, nefericitul a trimis o sageata in aer. Si desi a

Vclzut ca nu poate arunca sageti in trup, nu s-a putut ab^ine de la nebu-

nia lui. Atunci Efrem, un om minunat si scriitor distins in Siria, il

implora pe prea sfintul Iacob sa vina la zid si vazindu-i pe barbari sa

arunce sagetile blestemului saupra lor. Indupleoat, venerabilul om a

urcat intr-un turn si cind a vazut o armata de mii si mii de oameni, nu

a cerut petru ei alt blestem decit gindaci si tintari ca sa poata recunoa§te
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puterea care vine de sus prin animale mici. Rugaciunea a fost urmata

de nouri de tintari si gindaci. Si au umplut trompele elefantilor, caci

sint scobite, si au umplut deodata urechile si narile cailor si ale altor

turme. Iar acestia, neputind suporta atacul animalelor mici, i-au aruncat,

scuturindu-se, pe cei care sedeau pe spinarea lor si pe cei care ii purtau,

si au tulburat linia de bataie care era in invalmaseala. Cei care para-

seau armata fugeau in mare graba. In felul acesta, imparatul de trei ori

nefericit, recunoscind ca i-a fost facuta o mica si milostiva mustrare de

Dumnezeu care se ingrijeste de sul'letele celor care i se inchina cu evla-

vie, si-a retras de acolo armata. Iar din acest asediu s-a ales cu o tul-

burare in loc de victorie. (Teodoret, II, 30).

CAPrroLUL xlvi

DESPRE SINODUL INTRUNIT DIN NOU IN ANTIOHIA

In timpul acesta, Constan^iu zabovea in Antiohia. Si, linistit in pri-

vin^a razboiului cu par^ii, ii convoca iarasi pe episcopi, silindu-i sa nu

recunoasca nici cuvintul «de aceeasi fiinta» si nici «de alta fiinp*. Atunci

Eudoxie, uzurpind dupa Leon^iu scaunul din Antiohia, a fost apoi gonit

dupa multe sinoade deoarece detinea pe nedrept si episcopatul din

Constantinopol, iar Biserica din Antiohia parea lipsita de pastor. Intru-

nindu-se atunci episcopii, si cum erau multi si adunati din toate par-

tile, ii spuneau imparatului ca mai intii trebuie sa hotarasca un pastor

si apoi sa se sfatuiasca cu acela despre invatatura Bisericii. (Teo-

doret, II, 31).

CAPITOLUL XLVII

DESPRE MUTAREA SFlNTULUI MELETIE LA EPISCOPIA
DIN ANTIOHIA SI DESPRE EXPUNEREA LUI

PRIVIND UNITATEA TREIMII

In vremea aceea, prea sfintul Meletie conducind un oras in Arme-

nia si domolindu-i pe barbari, se parea ca are parte de liniste. Arienii,

socotind ca acesta va ii de acord cu ei, i-au cerut lui Constantiu sa-1

orinduiasca intiistatator al Bisericii din Antiohia. Odata cu ei au

subscris la hotarirea lui chiar si ortodocsi, pentru curatia vietii lui si

puritatea dreptei invataturi ; iar hotarirea aceasta au recomandat-o

ambele parti episcopului Eusebie din Samosata.



216 CASIODOR

Cind a venit marele Meletie, i-au alergat in intimpinare popor

din amindoua par^ile, impreuna cu ei si iudei si pagini, doritori sa-1

vada pe acel foarte vestit Meltie. Atunci imparatul a poruncit si lui si

altora, care stiau sa explice, sa interpreteze poporului locul acela :

Domnul m-a zidit la inceputul cailor Lui in lucrarile Lui (Pilde, 8, 22)

;

si a cerut ca secretarii sa consemneze vorbele acelora. Cel dintii si-a

vomat putoarea ciumei eretice George din Laodicea. Dupa el, Acachie

din Cesareea, incercind sa emita o doctrina de mijloc, s-a indepartat

mult de blasfemia acelora ; totusi nu a slujit intru totul integritatea

invataturii apostolice. Al treilea s-a ridicat marele Meletie si a aratat

exactitatea rinduielii in discupa despre cele sfinte. Caci uzind de auto-

ritatea adevarului, a evitat si ceea ce era in plus, si ceea ce era in

minus. Si cum toata mul^imea ii era favorabila, rugindu-1 sa-i exempli-

fice pe scurt invatatura, el a aratat trei degete, apoi, stringind doua, a

intins unul singur, spunind cu vocea lui minunata : Trei sint cele pe

care le in^elegem, dar discutam ca despre unul singur (Teodoret, ibidem).

CAPITOLUL XLVIII

IN care, dupa izgonirea lui meletie, arianul euzoie
A FOST NUMIT EPISCOP AL ANTIOHIEI

In acest timp se spune ca arhidiaconul bisericii lui, pe cind acela

vorbea, a intins mina si i-a astupat gura. Dar acela si-a semnat sentin^a

mai clar cu mina decit cu vocea. Caci cu trei degete deschise, si apoi

inchise, si din nou cu unul singur intins, a aratat forma degetului mare :

ca trei una sint. Apoi, in timp ce arhidiaconul lui a indepartat mina de

la gura, striga cu voce tare ca trebuie respectat sinodul de la Niceea.

(Sozomen, IV, 27).

Arienii si-au asmutit limba calomniei impotriva acestei doctrine,

afirmind ca sfintul Meletie este sabelian. Din aceasta pricina 1-au con-

vins pe imparat sa fie trimis in exil in propria provincie. Si Euzoie,

numit mai sus, a laudat pe fata dogma ariana ; caci marele Alexandru

il suspendase din diaconat.

Asa stind lucrurile, poporul crestin dezbinat de eretici se aduna in

biserica apostolica situata in locul numit Vetus. Treizeci de ani dupa

ce a fost expulzat marele Eustatie, ortodocsii au suportat greutatile

facute de arieni, sus^inind necesitatea schimbari lucrurilor. (Teodoret,

II, 31). Aceia care la inceput au respectat invatatura de la Niceea, le-au
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refuzat adeptilor lui Meletie impartasirea, zicind ca Meletie a fost hiro-

nit prin hotarirea ariana, iar adeptii lui au fost botezati de el ; din care

pricina Biserica de Antiohia s-a divizat in mai multe parti. (Sozo-

men. IV, 27).

Cind au vazut ortodocsii ca lipsa de pietate a ereticilor creste mai
mult si ca aparatorii dogmei apostolice sint infrinti fatis, ca sfintui

Meletie a fost izgonit si a fost numit ereticul Euzoie, si-au amintit de

cuvintele spuse de Lot : Mintuieste-ti (zise), mintuieste-ti sufletul (Fac.

19, 17). Si, linga acestea, cuvintele Evangheliei care zic : Daca ochiul

drept al tau te sminteste, scoate-l si aruncd-l de la tine (Matei, 5, 29).

Acelasi lucru este statornicit de Domnul si cu privire la mina si la

pieior, fiindca spune Domnul : Caci mai bine sa piara unul din madu-
larele tale decit tot trupul tau sa fie trims in gheena (Matei 5, 30). (Teo-

doret, II, 31).

CAPITOLUL XLIX

DESPRE STATORNICIA LUI EUSEBIE FATA DE MELETIE

Apoi minunatul Eusebie, al carui decret am amintit pina acum ca

fusese pretuit, vazind tradarea care se pregatea impotriva lui Meletie,

s-a intors in orasul sau. Dar arienii, temindu-se de dovada scrisa, 1-au

si'atuit pe Constan^iu sa trimita pe cineva ca sa revoce decretul dat de

Eusebie cu privire la Meletie. Atunci a fost trimis un mesager care sa

indeplineasca in graba acest lucru. Cind a venit acesta si a anuntat

hotarirea imparatului, Eusebie, demn de toata admiratia, a spus : < Nu

voi restitui ceea ce mi s-a dat de comunitate, decit daca-mi vor cere toti

aceia care mi 1-au incredintat». Cind acela care fusese trimis a transmis

aceasta, imparatul, indignat, 1-a trimis din nou, ca sa dea inapoi ceea

ce primise, adaugind in scris ca, daca refuza sa restituie, sa i se taie

mina dreapta — poruncind totusi verbal celui trimis sa nu faca ceea ce

este in scrisoare. Cind a citit Eusebie scrisoarea §i a vazut pedeapsa

impusa de imparat, i-a oferit, impreuna cu dreapta, si mina stinga,

cerind sa-i fie taiate amindoua. Caci decretul, spuse, dovada limpede a

ciumei arienilor, nu-1 voi da.

Vazind aceasta tarie a lui, Constantiu 1-a laudat mult. Caci si cei

lipsiti de pietate admirau actiunea laudabila a celor care li se impo-

triveau, fiindca erau coplesiti de maretia faptelor. (Teodoret, II, 32).
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CAPITOLUL L,

In ce CHIP IULIAN, RENEGlND religia CRESTINA,

PREGATEA RAZBOI IMPOTRIVA LUI CONSTANTIU
SI DESPRE MOARTEA LUI CONSTANTIU

Acestea erau lucrurile care se petreceau in Bisericile din Orient.

In timpul acesta Iulian Cezar, invingind in razboi pe barbarii care

salasluiau linga fluviul Rin (An. 361), pe unii i-a ucis, pe alfti i-a cap-

turat. Impodobit cu o victorie stralucita, si indragit de soldati pentru

modestia vie^ii si blinde^ea lui, a fost numit de ei August. Asa stind

lucrurile, fara sa gindeasca de fel la Constantiu, ii incinta cu onoruri

pe judecatorii facu^i de el si, spre invidia aceluia, Iulian trimitea

scrisori prin care arata ca el, din cauza razboiului purtat impotriva lui

Magnentie, i-a impins pe barbari in Italia. Schimbindu-si de indata reli-

gia, fiindca inainte era soootit crestin, s-a numit el insusi pontif 116
;

?i

venind la templele paginilor, aducea jertfe si ii sfatuia si pe supusii sai

sa faca acelasi lucru.

Cum Constantiu zabovea in Antiohia din cauza razboiului cu persii,

nadajduind sa poata pune mina pe Iliria fara razboi, porni la drum

catre ei ; zicea ca vrea sa-i dea satisfac^ie lui Constantiu si ca nu atita

dupa voia lui, cit dupa voin^a ostasilor, a luat bunurile sfinte ale impe-

riului. Se spune ca ajungind la grani^ele acestora, dupa culesul viilor,

cind s-a stirnit furtuna, strugurii au aparut din nou. Mai mult, o ploaie

cazind de sus, a format semnul crucii pe haina lui si a celorlalti. Vazind

acestea, i se parea si lui si altora ca, strugurii aparind peste timpul

potrivit, se arata un semn bun al lucrurilor
;
ploaia insa cazind, i-a

facut scoarta haina peste care cazuse. Altii spuneau insa ca semnul

strugurilor in afara timpului potrivit semnifica pierderea imparatului.

Asa ca si strugurii, si in scurta vreme imperiul va fi al lui. Despre cruce

spuneau ca acest semn prevesteste ca este inva^atura cereasca a cresti-

nilor si ca toti trebuie sa-si faca semnul crucii ; caci timpul care a

urmat a dovedit intemeiate amindoua spusele. Iar Constantiu, auzind

116. Imparatii romani paglni purtau intre alte titluri §i pe acela de «Pontifex

Maximus». Prin reluarea acestui titlu, imparatul apostat arata limpede intentia lui

de a restabili religia pagtna.
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ca Iulian vine impotriva lui, abandonind pregatirea razboiului cu

parfii 117
, venea spre Constantinopol. (Sozomen, V, 1).

Si la Mopsucrene — intre Cilicia si Capadocia — suferind un atac

de apoplexie din prea multa framintare, a murit, in vremea consulilor

Taurus si Florentius, in ziua a treia a lunii noiembrie, in virsta de

patruzeci si cinci de ani (An. 361), dintre care treisprezece a domnit

impreuna cu tatal sau, iar douazeci §i cinci, dupa acesta. (Socrate, II, 37).

Dupa moartea lui, Iulian a luat si Tracia. Si nu dupa mult, venind

la Constantinopol, a fost aclamat imparat. (Sozomen, V, 1).

117. Popor nomad de origine iraniana, care in secolul III l.H. a intemeiat intre

Eufrat 51 Indus un stat part. Din secolul III d.H., acest stat a fost incorporat In

imperiul persan.



CARTEA A VI-A

CAPITOLUL I

DESPRE NEAMUL SI STUDIILE LUI IULIAN
SI CUM A AJUNS LA IMPERIU

Acum trebuie spus cite ceva despre Iulian, despre neamul si stu-

diile lui si in ce fel a devenit el imparat.

Constantin, care a numit Bizantul Constantinopol, dupa numele

sau, a avut doi frati din acelasi tata, nu si din aceeasi mama : unui

numit Dalmatiu, altul, Constantiu. Si Dalmatiu a avut un fiu cu ace-

lasi nume ca el ; Constantiu insa a avut doi fii, pe Gallus si pe Iulian.

Dupa moartea lui Constantin, intemeietorul orasului Constantinopol,

cind soldatii 1-au ucis pe Dalmatiu eel tinar, atunci si acestia, la moartea

tatalui, s-au aflat aproape in primejdie de moarte ca si Dalmatiu, daca

o boala considerate fara leac nu 1-ar fi crutat pe Gallus ; Iulian era la

virsta copilariei, avind opt ani.

Cind tulburarea imparatului s-a potolit, Gallus era in imprejuri-

mile Efesului, la profesorii sai, unde avea chiar proprietati de la parinti.

Iar Iulian crescind, se instruia in salile de curs din Constantinopol in

bazilica in care erau profesorii, mergind in haine particulare ; avea

pedagog pe un eunuc numit Mardonie, iar invatator pe Nicocle din

Laconia. Retorica o invata la Eubol, un sofist crestin. Lucrul acesta se

petrecea din grija lui Constantiu, ca sa nu se abata catre credintele lui

superstitioase, studiind cu un sofist pagin. Caci la inceput Iulian era

crestin. Cum facea progrese la invatatura, s-a raspindit in popor zvonul

ca ar putea conduce si statul roman. Cind zvonul acesta s-a raspindit

pina departe, imparatul Constantiu a fost cuprins de ingrijorare. Asa ca

1-a scos din orasul imperial si 1-a trimis in Nicomidia, recomandindu-i

sa nu se duca la Libaniu, sofistul sirian. Caci Libaniu, izgonit atunci de

pedagogii din Constantinopol, se oprise in Nicomidia. Deci era interzis

ca Iulian sa studieze la Libaniu pentru ca era pagin, dar totusi erau

folosite lecturile cartilor lui. Cind a facut progrese in retorica, a venit

in Nicomidia filozoful Maxim, nu acela din Bizant, tatal lui Euclid, ci

acela din Efes ; mai tirziu, imparatul Valentinian a poruncit ca sa

fie ucis acesta, deoarece practica magia. Atunci insa nu a venit la Ni-
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comidia decit pentru ca a fost atras de faima lui Iulian. Astfel, Iulian,

dupa ce a apreciat cuvintele filosofice, a inceput sa imite si religia pro-

fesorului. Acesta i-a insuflat si dorinta de a domni. Cum acestea nu
au scapat urechilor imparatului, oscilind intre nadejde si teama, voind

sa adoarma banuiala (fiindca la inceput a fost un crestin integru, iar

dupa aceea a devenit un tradator), s-a tuns si Simula o viata de rao-

nah ; in ascuns studia filosofia, pe fata insa citea cartile sfinte ale cres-

tinilor. Apoi a fost numit lector in biserica Nicomidiei si in acest chip

a indepartat minia imparatului. Facea acestea intr-adevar de teama ca

nu cumva sa-i scada speranta pe care si-o faurise in minte. Si spunea

multora dintre prietenii lui ca vor fi mai fericite vremurile in care el

va pune stapinire pe domnie.

Dar in acest timp lucrurile se petreceau impotriva lui, caci fratele

sau Gallus, numit Cezar, a venit la Nicomidia ca sa-1 vada, pe cind se

indrepta spre Orient. In scurta vreme, Gallus fiind ucis, pe neasteptate,

Iulian a devenit suspect imparatului care a poruncit ca si acesta sa fie

supravegheat. Dar cind a cazut in timp ce fugea, ratacind in diverse

locuri, a fost salvat. Si tirziu, abia, gasindu-1 ascuns Eusebia, sotia

imparatului, 1-a implorat pe imparat sa nu i se faca nici un rau, ci mai

degraba sa fie trimis sa studieze filosofia la Atena. (Socrate, III, 1).

Iulian a inceput asadar sa doreasca sceptrul imperial. De aceea,

parcurgea toata Helada, ii intreba pe profeti sa-i raspunda si ii con-

sulta, daca va ajunge sa fie imparat ; si a gasit un barbat care i-a mar-

turisit ca ii va spune ce doreste. Conducindu-1 intr-un loc al idolilor si

introducindu-1 in sanotuar a invocat pe demonii ispititori. La aparitia

solemna a acestora, Iulian a fost cuprins de groaza si si-a facut semnul

crucii in frunte. Atunci demonii privind semnul Domnului si al victo-

riei amintite, au disparut imediat. Vazind acestea, magul a inceput sa-1

invinova^easca pe Iulian. Dar el si-a aratat spaima si a spus ca e uimit

de puterea crucii, pentru ca demonii, vazind acest semn, au disparut.

Apoi magul zise : Sa nu crezi ca s-au temut, dupa cum spui, omule bun,

ci mai degraba s-au retras detesind acest semn. Si interpretind astfel,

1-a umplut de ura pentru semnul crestinesc pe bietul Iulian. (Teodo-

ret, III, 3).

Dupa acestea deci imparatul 1-a chemat pe Iulian si 1-a facut Cezar

(An. 360) ; si dindu-i de sotie pe sora sa Constantia, 1-a trimis impo-

triva barbarilor in Galia. Caci aee§ti barbari, de la care imparatul

Constantiu ceruse despagubire impotriva lui Magnentie, caci ei nu sa-

virsisera nimic impotriva tiranului, jefuiau ora^ele romanilor. Cum Iu-

lian era cam tinar, a poruncit sa nu se incumete sa intreprinda nimic
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decit cele hotarite de sfatul comandantilor. Si, deoarece acestia, pri-

mind puterea, au dat dovada de neglijenta si de aceea barbarii i-au

biruit, Iulian a hotarit ca acesti comandanti sa nu aiba parte de pla-

ceri. Luindu-i insa pe ostasi si angajindu-se sa le lase prazile de razboi

ale dusmanilor ucisi, a inceput sa-i invinga pe barbari si si-a atras

dragostea ostasilor. Se spune ca, dupa ce a intrat intr-un oras, atlrnind

de coloane cununa de lauri cu care de obicei se impodobesc orasele, s-a

rupt funia si coroana a cazut pe capul lui si 1-a incununat tocmai bine

pe el. Vazind acastea, au strigat cu totii ca acesta este semnul ca va

fi imparat. Unii spun ca Constantiu 1-a trimis impotriva barbarilor pen-

tru ca acolo sa piara. Eu nu stiu care dintre versiuni este cea adevarata.

Caci acela care i-a dat sotie pe sora sa, daca ar fi avut aceste inten^ii,

mai degraba nu ar fi stirnit uneltiri impotriva sa.

Cind Iulian s-a plins imparatului de neglijenta comandantilor, a

fost trimis un alt comandant al armatei, indicat pentru zelul lui, prin

ajutorul caruia a dat piept cu incredere cu barbarii. Si cind aceia au

aratat prin legatii lor scrisorile imparatului care ii invita in provincii,

el i-a pus in lanturi pe legatii lor. Cind i-a intilnit, i-a invins §i 1-a tri-

mis lui Constantiu pe regele facut prizonier. Favorizat de aceasta reu-

sita, solda^ii 1-au aclamat ca August. Si pentru ca lipsea coroana im-

perials, unul dintre cei care purta drapelele, luind lan^ul pe care il avea

la git, 1-a asezat in jurul capului lui Iulian. In felul acesta deci Iulian

a fost facut imparat. Ce a facut dupa aceea filosoful acela, sa judece

cei care vor citi cele ce urmeaza.

Caci la inceput, inainte de a fi trimisa solia la Constantiu si de

a-si atrage simpatia binefacatorului sau, proceda asa cum gasea de cu-

viinta : fie mutind pe judecatorii din provincii, fie facind abstractie de

Constantiu si recitind public scrisorile intocmite de acei barbari. De

aceea, cei mai multi il urmau, indepartindu-se de Constantiu. Atunci

si-a lepadat si chipul crestinatatii pe care-1 avea. Si in timp ce stra-

batea diverse orase, deschizind templele, aducea ofrande idolilor si el

singur s-a numit pontif al paginilor.

In vreme ce facea acestea, pregatea un razboi civil impotriva lui

Constantiu, cautind prilej atit eit ii statea in putere sa realizeze acest

scop. Studiile lui filosofice nu ar fi putut indeplini acest lucru daca

Dumnezeu, judecatorul tuturor intentiilor, nu ar fi pus capat unuia fara

vreo dezbatere cu celalalt. Caci cind Iulian a venit in Tracia, i s-a

anuntat ca Constant/iu a murit. Si asa a scapat imperiul roman de un

razboi civil.
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Venind Iulian la Constantinopol, a inceput sa se gindeasca cum sa

potoleasca poporul §i sa-si ci§tige cu demnitate simpatia lui. Ceea ce

a si facut cu abilitate. Caci el stia bine ca Constantiu este urit de toate

popoarele care adoptasera cuvintul de consubstantialitate ; drept care

se vedeau izgoniti din biserici si episcopii erau trimisi in exil si pe-

depsiti cu confiscarea bunurilor. Mai stia si ca paginii au fost mihniti

de interzicerea jertfelor si doreau sa vina timpul cind sa li se deschida

templele si sa aiba ingaduinta sa aduca jertfe idolilor. Si astfel, din-

du-si seama ca ambele parti au avut de suferit din cauza celui care a

murit si to^i, in general, se plingeau de cruzimea eunucilor s.i mai ales

de jafurile lui Eusebie, fata de toti se purta prefacindu-se cu multa

arta. Pentru unii Simula, pentru altii insa era generos din slava de-

sarta ; dar tuturor, in general, se arata dupa cum le era religia. In pri-

mul rind distantindu-se de cruzimea lui Constantiu fata de supusi si

condamnind-o in fata intregului popor, a ordonat ca episcopii trimisi

in exil sa fie rechema^i, sa li se redea bunurile confiscate. A dat po-

runca sa fie deschise de indata si templele paginilor, cu toate cele ne-

cesare. A deeretat ca to^i cei care au fost oprimati de eunuci sa pri-

measca inapoi cele luate cu sila de ace§tia. Iar pe Eusebie, care condu-

cea cabinetul imparatului, l--a condamnat la moarte, nu numai pentru

ca oprimase pe multi, dar si pentru ca auzise ca fratele sau, Gallus, a

fost omorit in urma acuza^iei acestuia. A inmormintat trupul lui Con-

stan^iu cu onoare regeasca. I~a izgonit din palat pe eunuci, pe barbieri

si pe bucatari. Pe eunuci — fiindca so^ia lui a murit si dupa aceea nu

si-a luat alta. Pe bucatari — ca sa foloseasca mincari simple. Iar pe

barbieri, pentru ca, spunea, unul e suficient pentru multi. Resftituind

multora dintre scriitori situatia de mai inainte, a ordonat sa se dea ce-

lor care au mai ramas dintre ei material pentru scris. A pus capat §i

curselor publice de cai si catiri si a ordonat sa fie folositi acestia pentru

utilitati publice.

Pupni laudau aceste lucrari ale lui, cei mai mul^i le dezaprobau ;

fiindca fastul de la palat era indepartat, se parea ca imperiul e de dis-

pre^uit. El insa, fara sa doarma nop^ile, scria car^i si coborind in senat

le citea in public. El singur, de la Iuliu Cezar, a recitat in senat cuvin-

tarile imparatesti. Avea respect pentru cei care isi cultivau cunostintele,

mai ales pe cele filosofice. De aceea faima aduna de pretutindeni ase-

menea barba^i, proveni^i din preajma palatului, care, invesmintati in

mantie, erau cunoscuti mai mult prin imbracaminte decit prin invata-

tura. Si erau severi fata de toti crestinii, barbati fermecatori si care erau

binevoitori religiei imparatului.
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Dar avind Iulian marele defect ai slavei desarte, i-a ponegrit pe

toti imparatii dinainte de el in cuvintarea pe care a scris-o despre im-

para^i. Minat de aceasta arogan^a, a scris si car$i impotriva crestinilor.

Cind i-a gonit pe bucatari si barbieri, a procedat ca un filosof, nu ca

imparat ; dar cind a birfit si a ponegrit, nu a facut-o nici ca filosof, nici

ca imparat. (Socrate, III, 1).

capitolul n

CUM A REVENIT IULIAN LA CREDINTA PAGlNILOR
SI DESPRE JERTFELE ADUSE IDOLILOR

Se spune ca Iulian chiar de la inceput a renegat credinta crestina

atit de fatis si fara rusjne, incit prin unele sacrificii si invocatii, pe care

paginii le numesc expiatli ca si prin varsarile de singe, urmarea sa se

purifice, ca prin botezul nostru, si sa renunte la marturisirile biseri-

cesti. Caci in vremea aceea, in secret cit si in public paginii aduceau

sacrificii in temple, fara teama. Se spune chiar ca in timp ce aducea o

jertfa, i s-a aratat in maruntaiele unei oi sacrifioate semnul crucii, in-

conjurat de o coroana. La vederea acestuia, unii dintre slujitori au fost

ingroziti, considerind in felul acesta puterea si vesnicia credintei cres-

tine, pentru ca coroana care inconjura crucea este semnul victoriei si

fiindca circumferin^a cercului nu se sfirsea acolo unde incepuse, ci se

arhplifica prin niste reverbera^ii. Pentru ca ceilal^i se minunau, impa-

ratul i-a imbarbatat cu cunostintele lui, spunind ca semnele au aratat

lucruri prospere §i folositoare pentru el, si ca semnul credintei crestine

sa fie infrinat mai puternic ; si nici nu-i este ingaduit lui sa-1 largeasca

pe cit ar vrea, de vreme ce cercul este limitat printr-o margine. (So-

zomen, V, 2).

capitolul m
CHIAR SI 1NAINTE DE A FI IMPARAT,

A FOST PAGlN, IN ASCUNS

Iulian, de frica lui Constantiu, care ii ucidea pe cei din familie, de

teama despotului, s-a alaturat corului de lectori §i citea in biserica,

ascultat de popor, car^ile dumnezeiesti. Caci a cladit si Biserica Marti-

rilor, pe care providen^a divina nu a sprijinit-o. (Teodoret, III, 2).

Cum pina acum copiii Gallus si Iulian salasluisera in Capadocia,

se spune ca atunci au avut grija sa ridice o biserica mareata pentru
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inmormintarea martirului Memma si si-au impartit lucrarea intre ei.

Deoarece amindoi se luptau sa se intreaca unul pe altul in cladire, se

spune ca a avut loc o minune ; si daca nu ar fi supravie^uit pina acum
unii care sa povesteasca cele ce au auzit de la aceia care au fost de

fata, poate ar parea de necrezut. Partea lui Gallus se inalta si crestea

in totul ; dar lucrarile lui Iulian, unele erau sapate, altele erau aruncate

afara chiar de pamint si se umpleau de moloz. De citeva ori nu au

putut lega temeliile instalate in pamint, ca si cum o forta violenta din-

tr-un loc inferior le-ar alunga, aruncindu-le inapoi. Aceasta parea tu-

turor a fi o minune. Caci dupa aceasta socoteau ca Iulian nu este un

om sincer in religia crestina. (Sozomen, V, 2).

CAPITOLUL IV

CIT A FOST DE INVERSUNAT IULIAN
iMPOTRIVA CRESTINILOR

Cit a detinut singur imperiul si a deschis templele si a reparat

aitele, a dat dovada de toata devo^iunea, chiar si slujitorilor templelor,

care erau numerosi. Caci deseori a indicat cetatenilor in general sa

adere la ritualul pagin si sa aiba parte de donatia lui, aratind deschis

ca el este dusmanul crestinilor ; asa ca nici nu vrea ca aceia sa vina la

el si nici sa primeasca soliile lor. In sfirsit, cind persii au pornit raz-

boiul, nisibenii trimitind o delegatie, ca si tuturor crestinilor, le-a inter-

zis si celor care deschideau templele si celor care voiau sa vina la cele

sfinte ale lor, spunind ca nu le va da ajutor si nici nu va primi delega-

tia lor, ca fiind a unui oras. pingarit si nici nu se va duce la ei, daca

nu va afla ca au trecut la paginism.

Acest lucru 1-a transmis si in Palestina, plingindu-se de cei din

Constantia. Locul acesta, fiind fostul Gaza, numit £>i Maioma, era plin

de crestini. Si a binemeritat de la Constantin demnitatea de cetate si

a lost numita Constantia, dupa numele fiului sau. Pe nedrept a socotit

Constantin ca orasul parea sa fie supus paginilor din Gaza. Caci in

timpul domniei lui Iulian, cei din Gaza au facut proces celor din Con-

stantia. Judecatorul, avind resedinta acolo, le-a subordonat tot lor Con-

stantia, care era situata la o distanta de aproape douazeci de stadii.

Si de aici, desfiintind numele de mai inainte, a fos<t numit cu cuvintul

de Gaza Maritima. Caci aveau aceiasi judecatori s.i comandanti. Doar

drepturile Bisericii pareau ca vadesc doua orase, caci fiecare din ele

are episcopul sau si clerul sau. Si privegherile martirilor si adunarile

la ei se fac separat si episcopatul si Biserica fiecareia au hotarele lor.

15 — Casiodor
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fntr-o vreme, la moartea episcopului Majumen, unul dintre intii-stata-

torii Bisericii din Gaza s-a straduit sa aduca in subordinea sa clerul din

amlndoua partile, zicind ca nu este ingaduit ca in fruntea unui singur

oras sa fie doi episcopi. Cei din Maioma s-au opus iar sinodul provin-

ciei a hotarit sa-si hirotoneasca singuri episcopul, crezind ca desigur

aceia sub Constantin au meritat sa aiba privilegiile unei cetati pentru

evlavia credintei si le-au pierdut ; dar dupa hotarirea unui imparat

pagin, sa nu fie lipsiti de cinstirea acordata mai de mult in privinta

preotilor si a rinduielii Bisericilor. (Sozomen, V, 3).

Tot in vremea aceea a interzis ca orasul mare si infioritor, Cezareea

din Capadocia, sa se numeasca asa si a abrogat denumirea lui veche pe

care a binemeritat-o din partea lui Claudiu Cezar
;
pentru ca inainte

se numea Mazaca. Caci il ura de mult, fiindca toata popula^ia lui era

crestina si darimasera templul lui Jupiter si al lui Apolo. Si deoarece,

in timpul domniei lui, sanctuarul Fortunei, singurul care se pastrase, a

fost distrus de crestini, s-a manifestat cu multa cruzime impotriva ora-

sului ; si invinovatea populatiile pagine locuind acolo pentru ca nu se

razbunasera singure si nu au sprijinit intr-un mod oarecare Fortuna.

Cerind, prin biciuiri, toate proprietatile si banii bisericilor cezareene,

a poruncit sa fie aduse in mijlocul orasului. Si din ele a trecut in

tezaurul public trei sute de livre de aur. A poruncit ca preo^ii sa fie

strinsi to^i ?i alaturi de solda^i sa fie dusi sa slujeasca in provincie,

lucru grav sj jignitor. Iar pentru popula^ia crestina, impreuna cu so-

tiile si copiii, a poruncit sa fie inscrisa si sa plateasca biruri ca populatia

rurala, si a jurat cu amenintare ca, daca nu-?i recladesc degraba tem-

plele, orasul va avea de suferit $i galileenii nu vor mai avea capitala

lor. Caci asa obisnuia sa-i numeasca pe cre§tini. A§a s-ar fi intimplat,

daca sfirsitul lui nu ar fi venit degraba. (Sozomen, V, 4).

CAPITOLUL V

LA 1NCEPUTUL DOMNIEI SALE
I-A MAI CRUTAT PE CRESTINI

Cru$indu-i pe crestini la inceput, a parut mai blind, stiind ca cei

care i-au persecutat mai inainte n-au ajutat cu nimic propagarea pagi-

nismului, oricit i-au pedepsit pe crestini, care mai cu seama din cauza

aceasta s-au inmultit si au fost glorificati murind pentru adevarata

credinta. Nutrind deci invidie pentru cinstirea lor, s-a ferit sa-i supuna

la cazne, socotind ca e necesar sa convinga poporul mai degraba prin

cuvintari si indemn sa cultive paginismul, gindind ca prin aceasta isi

arata clemen^a. (Sozomen, V, 4).
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CAPITOLUL VI

In ce fel mares, episcopul din calcedonia,
l-a invinuit pe fata pe iulian

Se spune ca, pe cind aducea jertfe zeitei Fortuna la Constantino-

pol, a venit la el Mares, episcopul Calcedoniei, si 1-a numit in public

necredincios si a8eo<;, adica fara Dumnezeu, si apostat. El insa i-a re-

prosat doar orbirea (caci era batrin si pentru slabiciunea ochilor se

J'olosea de mina altuia). Pe linga acestea, voind chiar sa ponegreasca pe

Dumnezeu, a spus ca de obicei : nici Dumnezeul tau din Galileea nu te

poate vindeca. Dar Mares i-a raspuns zicind : Eu multumesc Dumne-
zeului meu pentru orbirea mea, pentru ca asa s-a facut ca sa nu te

pot vedea lipsit de credinta. Iar imparatul a plecat fara sa spuna nimic.

Considera ca mai curind in felul acesta se intareste paginismul, daca

el se arata populatiei creatine plin de rabdare si blindete. (Sozomen,

V, 4).

CAPITOLUL VII

DESPRE RECHEMAREA CELOR CARE FUSESERA EXPULZATI
DE CONSTANTIU.

DESPRE PRIGOANA 1MPOTRIVA CLERULUI
SI A POPULATIEI CRESTINE

Procedind astfel, i-a rechemat pe aceia care fusesera alungati de

Constantiu pentru religia lor si le-a redat bunurile confiscate, ordonind

poporului sa nu jigneasca pe nici un crestin si sa nu-1 blameze daca

nu vrea sa aduca jertfe ; mai degraba veneau de buna voie la altare sa

se izbaveasca de demoni si ii pregatea sa fie purificati. Clericilor insa

le-a retras toate privilegiile si onorurile obisnuite si a desfiintat legile

statornicite pentru ei, dindu-i pe seama senatului. Chiar si fecioarelor

si vaduvelor care din cauza saraciei erau hranite odata cu clericii, a

poruncit sa li se impute cele ce socoteau ca au primit pina atunci din

bunul public. Caci imparatul Constantin, statornicind problemele bise-

ricilor, a prevazut pentru fiecare oras ca clerul sa capete toate bine-

facerile necesare, si a intarit prin lege acest lucru, care este respectat

si acum, dupa moartea lui Iulian. Spun unii ca acest bir a fost plin

de cruzime. Caci dupa bani, luau si podoabele sfinte ; distrugeau bise-

ricile inaltate sub Constantin sj Constantiu ; banii dati odata pentru

constructii erau ceru^i din nou. In asemenea imprejurari preotii si cle-

rici si populatia crestina erau tare necajiti. Sozomen, V, 5).
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CAPITOLUX. vin

RAZVRATIREA PORNITA
1MPOTRIVA PAGlNILOR LA ALEXANDRIA

Intre timp in marele oras al Alexandriei s-a petrecut din aceasta

cauza, o razvratire. In oras era un loc lasat in parasire si neglijat de

multa vreme si plin de murdarii ; aici, paginii care aduceau odinioara

jertfe zeitatii Mitra, sacrificau oameni ; locul acesta Constantiu 1-a acor-

dat Bisericii din Alexandria, ca fiind liber. George, voind sa faca aici

un loc de rugaciune, il curata. In timp ce se facea aceasta, s-a gasit un

sanctuar construit la mare adincime in care erau celebrate misterele

paginilor. Erau acolo multe cranii de oameni, si mari dar si copii, care

trebuie sa fi murit acolo, pentru ca din viscerele lor sa fie indeplinite

ritualurile magice. Gasind deci crestinii acestea in sanctuarul lui Mitra,

s-au straduit sa dezvaluie tuturor aceste nelegiuiri, spre rusinea pagi-

nilor si au aratat capetele de oameni pe care le-au gasit. Paginii din

Alexandria vazindu-le, n-au putut suporta aceasta ocara si, cuprinsi

de minie, au dat navala asupra crestinilor, cu tot ceea ce gaseau la

indemina si le putea folosi drept arme si au omorit multi, pe unii cu

sabia, pe altii cu ciomege sau pietre, pe altii sugrumindu-i cu funii,

pe unii chiar rastignindu-i, ca sa injoseasca sfinta cruce, pe cei mai

multi ranindu-i. Si asa a fost ca nici pe cei mai apropiati nu i-au cru-

tat, ci filosof a lovit pe filosof, fratele pe frate, tatal pe fii si parinti

si fiecare, la rindul sau, a fost atacat de moarte. De aceea crestinii au

cerut ca locul acela sa fie curatit. (Socrate, III, 2).

CAPITOLUL IX

CUM S-A STINS GEORGE DIN ALEXANDRIA

In vremea aceasta, dupa ce judecatorii au anuntat ca Constantiu

a murit si ca domneste Iulian, populatia pagina din Alexandria s-a raz-

vratit si, navalind asupra lui George, 1-a legat in lanturi. Dupa putin

timp au venit in carcera si 1-au ucis si asezind cadavrul lui pe o camila

1-au purtat de dimineata prin tot orasul pina seara, iar seara tirziu

1-au ars. Multi spun, dintre arieni, ca asta au facut-o cei care il iubeau

pe Atanasie ; eu insa cred fara indoiala ca acest lucru 1-au facut pagi-

nii, pentru ca aveau si nein^elegeri cu el din cauza idolilor si a batjo-

coririi templelor si a interzicerii solemnitatilor. Ca si Iulian s-a com-
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portat tot asa, stau marturie scrisorile trimise celor din Alexandria, in

care ii invinovateste si ex,tinde pedeapsa, ca pentru cinstirea lui Sera-

pis ,i8 pe care 11 numeste pazitorul orasului si al lui Alexandra 119
,

intemeietorul lui, dar si al unchiului lui Iulian, devotat paginatatii si

dusman al crestinilor. (Sozomen, V, 7).

CAPITOLUL X

CUM A INCHIS IULIAN

(UNCHIUL LUI IULIAN APOSTATUL)

BISERICILE SI A JEFUIT PODOABELE BISERICII

Se spune ca a aratat mult zel ca sa depuna in tezaurul imperial

multe si valoroase vase din Biserica Antiohiei si ca a inchis bisericile

si i-a alungat pe toft clericii si a ramas atunci preot doar Teodorit. Prin-

zindu-1 pe acesta ca pazea vasele, 1-a lovit cu cruzime si a poruncit sa

fie ucis cu o sabie noua. Pentru ca acesta a raspuns cu curaj in timpul

tuturor caznelor si pentru marturisirea (apararea) credin^ei, 1-a infrint.

Si dupa ce a adunat toate vasele inchinate lui Dumnezeu si toate odaj-

diile, aruncindu-le la pamint si aducind insulte si ocari lui Hristos cum

i-a venit la gura, s-a mai si asezat peste ele, atingind culmea ocarilor.

Se spune ca nu mult dupa aceasta i-au fost lovite locurile ascunse ale

trupului si cele din jurul coapselor si au ajuns aproape sa-i putre-

zeasca, si s-au facut viermi ; cu toate ingrijirile medicilor, boala nu a

putut fi vindecata. Caci s-au preparat tot felul de leacuri din maruntaie

de pasari, ca sa-i unga cu consistent lor membrele bolnave si putrede.

Dar pina ce a murit nu a fost scutit de aceasta suferin^a. Faptul acesta

a fost explicat prin minia dumnezeiasca, intrucit chiar si custozii te-

zaurelor imperiale si multi al^ii au murit de moarte napraznica si cum-

plita, ca si cum ar fi fost blestema^i de minia divina. (Sozomen, V, 7).

11B. Zeu egiptean al carud cult a fost instituit de Ptolemeu Lagos (323—233

i.H.). Avea atribute ale altui zeu egiptean Osiris §i ale zeilor greci Zeus, Hades *i

Asclepios.

119. Alexandru eel Mare a intemeiat orasul Alexandria In 332—331 l.H. Im-

paratul Iulian Apostatul il socotea, din aceasta pricina, drept zeu ocrotitor al aces-

tui oras egiptean.
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CAPITOLUL XI

DESPRE MARTIRII EUSEBIE, NECTARIE SI ZENON

Dupa ce am spus acestea, e timpul sa amintesc de fratii crestini

Eusebie, Nectarie si Zenon, impotriva carora populatia din Gaza ara-

tindu-si ura i-a prins ascunsi acasa, i-a predat in lanturi, i-a biciuit,

apoi mergind cu totii in teatru, au inceput sa strige impotriva lor, ca

si cum le-ar fi distrus templele si ar fi faptuit multe in trecut spre

injuria paginilor. Si a^itindu-se unii pe al^ii, cum e obiceiul in popor,

alergind la carcera i-au scos de acolo si i-au ucis cu multa cruzime,

tirindu-i cind cu capul la pamint, cind ridicati, si ranindu-i cu bete,

pietre si ciomege.

Am auzit ca au iesit si femeile si .le-au ranit trupurile cu suveicile

razboaielor de ^esut ; iar bucatarii publici au aruncat peste ei apa,

altii, oale incinse, altii le-au gaurit membrele cu sule: Dupa ce it-au

sfirtecat si le-au spart capetele — creierii lor zaceau la pamint —, i-au

scos in afara orasului unde de obicei erau aruncate vitele moarte. Acolo

le-au ars trupurile, iar oasele care au ramas le-au amestecat cu cada-

vrele camilelor si asinilor, ca sa nu poata fi descoperite cu usurinta.

Lucrul acesta nu a ramas necunoscut multa vreme, caci o femeie

crestina, care nu era din Gaza, la o porunca divina, adunindu-le noaptea

si punindu-le intr-o urna le-a dat unui var de al lui Zenon ca sa le

pastreze. Dumnezeu i-a aratat femeii acest barbat, pe care ea nu-1 cu-

nostea, caci statea ascuns in timpul persecutiei care avusese loc de

curind. In felul acesta el a primit ramasitele pamintesti de la femeie

si le-a pastrat in casa lui. Cind acesta a primit episcopatul aceleiasi

Biserici, pe cind era conducator Teodosie, dupa ce a fost inaltata bazi-

lica in fa^a orasului, si a fost stabilit altarul, a asezat oasele martirilor

linga marturisitorul Nestor. Acesta, in timpul vietii, a locuit cu aceste

rude ale sale ; a fost prins de popor odata cu martirii si a avut si el

parte de lanturi si biciuiri. Dar acesta, in timp ce era tirit, avind un

corp foarte frumos, i-a facut pe asupritori sa se indure de el. Si 1-au

aruncat in afara portilor pe jumatate viu, dar mai degraba aproape

mort. Unii 1-au luat §i 1-au dat lui Zenon ; dar in timp ce acesta il

ingrijea, el a murit. (Sozomen, V, 8).
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CAPITOLUL XII

DESPRE MONAHUL ILARIE SI DESPRE CRUZIMEA LOCUITORILOR
DIN HELIOPOL SI A CELOR DIN ARETUSA,

IMPOTRIVA CRESTINILOR,
SI DESPRE EPISCOPUL MARCU SI MARTIRIUL SAU

Intre timp, pe rind cei din Gaza il cautau pe monahul Ilarie, acesta

a fugit in Sicilia ; acolo, adunind lemne din mun^i si purtindu-le pe

umeri le vindea in oras, isi ducea viata de fiecare zi. Dar fiindca virtu-

tile lui au fost dezvaluite de demoni, a venit in Dalma^ia si acolo, cu

puterea divina, facea multe minuni, asa incit pina si marea, care se

intinsese peste unele locuri, s-a retras, la un cuvint al lui. Dar si de aici

a plecat, ca sa se departeze de unde i se dusese vestea ca locuieste ; tot

schimbind locul, se straduia sa ramina nestiut de toti, ca sa faca sa

dispara parerea despre el, • prin mutari dese. Intr-un tirziu, in vreme

ce mergea spre Cipru, a ajuns in Pafos ; invitat de episcopul din Pafos,

a indragit locul acela si stabilindu-se in preajma terenului Caribdei a

inceput sa mediteze. Dar fuga nu 1-a impiedicat sa fie martir. Caci

fugea fiindca inva^atura dumnezeiasca este sa nu-i asteptji pe perse-

cutori. Dar aceia care ajung sa fie persecutati au porunca sa se poarte

cu fermitate.

Cei din Gaza si din Alexandria sint cunoscuti ca au faptuit ase-

menea lucruri. Dar cei din Heliopole si cei din Aretusa care locuiesc in

Siria au ajuns la o asemenea cruzime, dupa cum relateazcl oamenii din

acele vremuri, incit le-au silit pe fecioarele sfinte, neobi§nuite sa fie

vazute de popor, sa stea dezgolite in public, in teatru. La inceput au

ris de ele, dupa aceea le-au tuns, in cele din urma, taindu-le pe la

mijloc, chemau porcii sa le manince.

Dupa parerea mea, locuitorii din Heliopol au ajuns sa fie atit

de cruzi cu fecioarele sfinte pentru faptul ca obkeiul batrinesc prin

care fecioarele lor se prostituau inainte de casatorie le interzicea sa fie

vazute. Caci Constantin, dupa ce a distrus templul lui Venus din acel

oras.intii a construit acolo o biserica si a interzis prin lege praoticarea

prostitutiei obisuite.

Iar locuitorii din Aretusa i-au harazit o moarte de neinchipuit

episcopului orasului lor, Marcu, un batrin venerabil si prin via^a si prin

vorbirea lui. Il urau mai dinainte, pentru ca pe vremea lui Constantiu,

ca sa-i aduca pe pagini la crestinism, le-a darimat templul lor, foarte

frumos impodobit si de mare valoare. Cind a domnit Iulian s-a pro-

dus o miscare impotriva lui §i el a poruncit ca ori sa fie rascumparat
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pre^ul templului, ori sa fie cladit din nou. Si cum nici una din solu-

tii nu era posibila nici pentru crestini, nici pentru preot, in primul

rind a fugit, potrivit legii evanghelice ; dupa aceea insa, deoarece, din

cauza lui, multi erau expusi unor primejdii si situatii critice, a revenit

de unde fugise si s-a predat singur, de buna voie poporului, ca sa faca

cu el ce-o vrea. Acestia, in loc sa-1 laude pe filosof, cum ar fi trebuit,

au crezut ca ii dispretuieste si dind navala asupra lui,- 1-au tirit pe

toate strazile, atit barbatii, cit si femeile, smulgindu-i parul si mem-
brele ; si i-au taiat urechile cu niste sfori subtiri. Pina si copiii de pe

linga profesori rideau de el, dindu-i palme si impungindu-1 cu con-

deiele, fara cru^are. Si dupa aceea 1-au dus intr-o pivni^a rau mirosi-

toare. Si fiindca mai respira inca, ungindu-1 cu miere si lesie si punin-

du-1 intr-un cos impletlit 1-au atirnat la aer. Si se spune ca atunci

viespile si albinele, apropiindu-se de el si hranindu-se din carnea lui, el

le-ar fi spus locuitorilor din Aretusa : ca el fiind mai sus, pe ei ii vedea

asezati mai jos ; dar si mai tirziu ei vor avea aceeasj moarte. (Sozomen,

V, 9).

Procedind asa, ei il constringeau sa recladeasca templul, sau sa

dea despagubiri. Si pentru ca nu o facea, crezindu-1 sarac, cereau

fie jumatate din cheltuieli, fie, pina la urm&, cit de pu^in. Acestora

le-a spus : Nu voi da nici un ban pentru toti. InvinsJ astfel de catre

el, au intrerupt torturile. (Teodoret, III, 6).

S-a raspindit vorba ca prefectul pagin de atunci a admirat curajul

lui Marcu sj, venind la imparat, s-a plins spunind ca e o rusine sa fie

supus ua batrin la atitea suplicii si crestinii sa se fSleascS ingaduindu-

se atita suferin^a, cSci este mai mare rusinea. Marcu s-a incununat cu

acest sfirsit. (Sozomen,V, 9).

CAPITOLUL XIII

DESPRE MARTIRII MACEDONIE, TEODUL §1 TAflAN

Tot atunci si frigienii Macedonie, Teodul si Tatian au suferit pro-

ba martiriului. Caci in timp ce judecatorul provinciei a deschis templul

in orasul Meroe din Frigia si 1-a ouratit, fiind plin de multa vreme de

moloz, ace?tia, intrind intr-o noapte, au sfarimat idolii. Si fiindcS din

cauza acestui fapt multi au fost prinsi si dusi la tortura, aceia s-au

denun^at ei singuri. Si cum judecatorul nu voia sa-i ucida, gustind par-

ca satisfac^ia delictelor, la strigatele poporului i-a pedepsit cu cazne

variate. In cele din urma, punindu-i deasupra unor gratare mici, a
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poruncit sa se dea foe. Si in timp ce ardeau, au spus : Daca te desfata

portiile de carne, o Amates (caci asa se numea judecatorul), intoarce

catre foe si celelalte parti, ca sa nu gasesti cumva carne pe jumatate

cruda, cind vei incepe sa maninci. Si acestia 1-au infrint printr-o in-

crincenare cumplita.

Spun unii ca Busiris a avut o marturisire foarte raspicata si puter-

nica in Ancira Galatiei, cind era in erezia care se numeste a encrati-

tilor, adica a abstinentilor. Cind judecatorul 1-a prins sarind aproape

impotriva paginilor, voia sa-1 tortureze in public si a poruncit sa fie

atirnat de un lemn. Atunci Busiris, ridicind repede miinile deasupra

capului si-a lasat libere laturile ; a spus ca nu e nevoie sa se osteneasca

slujitorii sa-1 atirne si sa-1 dea jos, deoarece el este gata pentru pedeap-

sa pe care vor sa i-o aplice, si isi pregatea laturile pentru schingiuitori,

Judecatorul, mirat de fagaduiala lui, a fost uimit si mai mult de in-

cercarea facuta. Caci in timp ce laturile lui erau sfisiate cu cangi de

fier, atita vreme cit judecatorul o dorea, a tinut miinile intinse si a

suportat ranile eu bucurie. Dupa aceea insa, pus in lanturi, se linistea.

Dupa putina vreme, anuntindu-se moartea lui Iulian, a mai trait pina

la domnia lui Teodosie ; si s-a convertit, facind penitenta in Biserka

universala pentru erezia anterioara. (Sozomen, V, 10).

CAPITOLUL XIV

DESPRE MARTIRIUL LUI VASILE SI AL LUI EUPSIHIE

Cam in acelasi timp se spune ca si-au sfirsit viat,a in martiriu

Vasile, preotul bisericii din Ancira, si Eupsihie din Cesareea Capado-

ciei, abia casatorit. Caci pina atunci se pare ca fusese doar logodit.

Eupsihie a fost omorit linga templul Fortunei, care, asa cum am mai

spus, fusese darimat ; si cei din Cesareea au incercat in comun minia

imparatului, si unii au fost pedepsiti cu moartea, altii cu fuga. Vasile,

om inva^at, incercat in privinta invataturii, cit a trait Constantiu s-a

impotrivit arienilor. §i din cauza decretului lui Eudoxie a fost inde-

partat din cler. Cind insa a venit imparat Iulian, ii indemna in public

pe crestini sa urmeze invatatura sa si sa nu se murdareasca cu religia

pagina, sa nu puna nici un pre^ pe onorurile acordate de imparat, sa

le considere trecatoare si prilejuri de condamnari vesnice. Din aceasta

cauza a trezit suspiciunea si ura paginilor, fiindca statea sa-i priveasca

atunci cind aduceau jertfe in public si spunea si striga cu tarie ca nici
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un crestin nu va fi considerat nevinovat de aceasta greseala. Prins si

predat judecatorului provinciei, dupa ce a indurat cu curaj multe cazne,

a- fost incununat cu martiriul.

Acestea le-am gasit relatate impreuna, desi se pare ca martiriul

lor a avut loc in ani sau zile diferite. (Sozomen, V, 10).

CAPITOLUL XV

DESPRE CRUZIMILE CARE AU AVUT LOC IN GAZA
1MPOTRIVA CRESTINILOR, IN SEBASTIA SI IN FENICIA

Cele faptuite in vremea aceea de cei atitati de ispita idolilor

sint multe si lipsesc din cartile lor ; eu insa voi povesti eiteva din cele

multe.

In Ascalonia si Gaza, taind si umplind cu orz pintecele barbatilor

demni de preo^ie §i al femeilor onorabile prin vie^uire feciorelnica, le-au

expus spre mincare porcilor. Iar in Sehastia, oras din aceea^i provincie,

au deschis mormintul lui loan. Botezatorul sj au dat foe, iar vasele si

cenu§a le-au impra^tiat. Apoi nelegiuirea pe care au faptuit-o in Fe-

nicia, cine poate sa o spuna sau sa o auda fara sa verse lacrimi ? Caci

in Heliopol, care este in preajma Libanului, era un diacon pe nume
Chiril. Acesta, in vremea imparatului Constantiu, aprins de zel divin, a

sfarimat mul^i idoli si i-a ars in foe. Amintindu-sj de fapta acestuia,

barbati care nu trebuie sa fie pomeniti, nu numai ca 1-au ucis, dar

taindu-i pintecele, au mincat din ficatul lui. Acestia totusi nu au putut

fugi de Dumnezeu atoatevazatorul, ci si-au primit pedepsele meritate

peritru nemernicia lor. Caci to^i care au fost partasi la acea nelegiuire,

si-au pierdut dintii §i au ramas fara grai, caci si limba le-a cazut,

miftcata de cangrena. Si-au pierdut si vederea si prin patimirile lor au

propovaduit tuturor virtutea pietatii. (Teodoret, III, 6).

CAPITOLUL XVI

DESPRE STATUIA ANDROGINA ASEZATA
IN BISERICA DE PAGINI

Iar in Emesa, care este la granita acelui oras, au dedicat lui Dio-

nis 7ovt§t, adica lui Bachus femeie, biserica ridicata de curind lui

Dumnezeu ; si in bataie de joe au asezat acolo un androgin, adica unul

care arata ca barbat si ca femeie. In Dorostol, oras insemnat in Tracia,

Emilian, luptatorul niciodata invins, a fost dat focului de judecatorul
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Capitolin al intregii Tracii. Apoi faptele episcopului Marcu din Aretusa

sau patimirea lui Eschil si a lui Sofocle se stie ca lipsesc din ouvintare,

pentru ca prezentarea cu cuviinta a acelei tragedii sa poata fi citita in

ordine. (Teodoret, III, 6).

CAPITOLUL XVII

DESPRE LEGILE STABILITE DE IULIAN
IMPOTRIVA CRESTINILOR

Si alte nenumarate fapte au fost comise in vremea aceea pe tot

pamintul si pe mare, de cei necredinciosi impotriva celor credinciosi.

Atunci un imparat demn de ura impunea legi impotriva credintei. In

primul rind a interzis poetilor si retorilor si filosofilor sa citeasca in-

vataturile fiilor galileenilor, caci asa numeau ei pe credinciosii Min-

tuitorului nostru. Ne ranim, spunea, cu propriile noastre sageti, potrivit

proverbului. Unii dintre noi, inarma^i cu scrieri, pornesc razboaie impo-

triva noastra. Dupa asta a scos o alta lege, hotarind sa fie scosi din

armata cei din Galileea. (Teodoret, III, 7).

CAPITOLUL XVIII

DESPRE 1NTOARCEREA LUI ATANASIE IN ALEXANDRIA

Poporul din Alexandria 1-a primit cu drag pe Atanasie,. care se

intorcea dupa fuga lui. Au izgonit din biserici pe arieni si i-au incre-

dintat lui Atanasie incaperile venerabile. Iar arienii, intrunindu-se in

case neinsemnate, 1-au avut pe Luciu in locul lui George. (Socrate III, 4).

CAPITOLUL XIX

DESPRE LUCIFER SI EUSEBIE

Cam in aoelasi timp, episcopii Lucifer din Carali si Eusebie din

Vercelli au fost rechemati din exil la porunca imparatului. Si amindoi,

revenind din exilul de dincolo de granitele Tebei, examinau in ce mod

s-ar putea indrepta rinduiala tulburata a Bisericii. S-a intimplat ca Lu-

cifer sa ajunga in Antiohia Siriei, Eusebie, in Alexandria ; si, impreuna

cu Atanasie, tinind sfat, au indreptat inva^atura Bisericii.
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Totu§i Lucifer a trimis in locul sau un diacon prin care marturisea

ca s-a gindit ca el va §ti ce s-a stabilit, prin hotarirea sinodului. El insa,

venind la Antiohia, a gasit Biserica agitata, dezbinata
;

§i nu atit erezia

ariana practicata sub Euzoie o dezbina, ci chiar si adeptii lui Meletie,

care erau plini de zel in jurul invatatorului lor, s-au indepartat de to-

vara^ii lor. Lucifer, dupa ce 1-a numit episcop pe Paulin, a plecat din

nou. Eusebie, venind la Alexandria, a tinut sinodul impreuna cu Ata-

nasie. (Socrate, III, 4 si 5).

CAP1TOLUL, XX

SINODUL TINUT LA ALEXANDRIA CU ATANASIE

S-au intrunit episcopi din diferite orase ?i au discutat despre pro-

blemele cele mai importante si mai urgente. Cind au discutat despre

divinitatea Sfintului Duh, L-au cuprins in consubstantialitatea Treimii.

Si au declarat Cuvintul intrupat nu numai cu trup, dar si cu suflet, asa

cum hotarisera odinioara barbatii Bisericii. Nu au introdus o noua

credinta in Biserica, ci aceea pe care traditfa bisericeasca a predat-o

crestinilor. Caci tot,i cei din vechime, prin discutarea acestui cuvint,

ne-au lasat noua scrierile atit de pretioase asupra acestui cuvint. Irineu

si Clement, Apolinarie Hierapolitul, si Serapion, intiistatatorul Bisericii

din Antiohia, au marturisit in predicile lor ca a avut suflet Cel care S-a

facut om. Si lui Beril, episcopul din Filadelfia intemeiata in Arabia,

dupa ce s-a pnut Sinodul, eel care i-a scris, tot lui Beril, i-a transmis

tocmai aceste lucruri. Dar chiar si Origen, peste tot in cartile sale, 11

numeste insufletit pe Cel care s-a facut om ; cind a vorbit despre Adam
si despre Hristos, dar §i de Eva si de Biserica pe larg. Martori vrednici

ai acestor spuse sint Sfintul Pamfil J20 si cel care avea cognomenul lui,

Eusebie m . Caci amindoi laudind impreuna via^a lui Origen i22
§i im-

potrivindu-se adversarilor lui, au scris cart;i de valoare in favoarea lui,

spunind ca nu Origen a abordat intii aceasta dezbatere, ci s-a interpre-

tat traditia mistica a Bisericii. Insa aceia care s-au intrunit la Alexan-

120. Preotul Pamfil din Cezareea Palestine! a reorganizat biblioteca scriitorului

alexandrin Origen. Vezi ?i nota 38.

121. Subliniem ca Eusebie de Cezareea, prieten cu Constantin cel Mare, a fost

ucenicul $i prietenul preotului Pamfil. Atit de strinsa a fost prietenia lor, incit

istoricii bisericesti de mai tirziu, l-au numit pe Eusebie «al lui Pamfil».

122. Cei doi prieteni au alcatuit lucrarea Apologia lui Origen, pe care Eusebie

a terminat-o dupa moartea lui Pamfil. Din nefericire aceastS lucrare s-a pierdut.
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dria au renuntat, nu fara cercetari subtile, sa mai discute despre sub-

stanta si subzistenta. Osie din Cordoba, intiistatatorul Spaniei, despre

care a mai fost vorba, indemnat de imparatul Constantin sa lase sa se

stinga flacara aprinsa atunci de Arie, a nimicit si inva^atura lui Sabelie

din Libia, a discutat problema substantei si subzistentei. (Socrate III, 5).

Intre timp, mai multi episcopi adunati in Alexandria cu Atanasie

si Eusebie au intarit sinodul constituit ; si au marturisit ca Duhul

Sfint este de aceeasi fiinta cu Tatal si cu Fiul, §i au numit-o Treime,

si fiindca problema fiin^ei si ipostasului tulbura Bisericile, cu multa in-

telepciune s-a hotarit ca aceste cuvinte sa le foloseasca numai impo-

triva adep^ilor lui Sabelie, ca sa nu se considere, din saracie de cuvin-

te, ca ipostasul este acelasi lucru cu fiinta. (Sozomen, V, 11).

CAPITOLUL XXI

DEOSEBIREA DINTRE FIINTA SI IPOSTAS

Acestea s-au discutat in sinodul de atunci. Noi insa, daca stim ceva

despre fiinta si ipostas, nu este lipsit de interes sa o aratam pe scurt.

Asadar, cei care au explicat cu prudenta termenul grecesc ouota

au definit fiinta (esenta) in mod diferit, ca u«oaTotoeco? adica ipostas, si

nu au mai facut nici o discutie 123
.

Dar invatatorul Irineu, in cartea in care a strins cuvintele litera

dupa litera, numeste acest cuvint de-a dreptul barbar, caci nu este

spus de vreunii dintre cei vechi, iar daca se gaseste pe undeva, nu in-

dica ceea ce se in^elege astazi. Caci aminteste ca la Sofocle, in Fenica,

ipostas inseamna locul razvratirilor. Meneandru spune ca subzistenta

inseamna drojdia de la vin care se stringe in butoi. Trebuie stiut totusi

ca, chiar daca filosofii antici nu au mai intrebuintat acest cuvint, cei

mai tineri dintre filosofi au folosit cuvintul de subzistenta penixu sub-

stanta. Iar definitia substantei au explicat-o in mai multe feluri. Daca

prin definitie fiinta este circumscrisa, cum am putea folosi adecvat acest

123. Pina la Sfintul Vasile eel Mare, termenii ousia $i ipostasis, in latineijte,

substantia si subsistentia, erau intrebuintati ca sinonimi. Sinodul din Alexandria din

362, prezidat de Sfintul Atanasie eel Mare, prin folosirea ambigua a acestor termeni,

a dat nastere la indelungi controverse. Sfintul Vasile eel Mare este priinul care

face deosebire in Dumnezeu intre fiinta (ousia) si ipostasuri (iipostaseis) in formula
mia ousia treis ipostaseis, adica o singura lire (fiinta) In trei ipostasuri, sustinind ca

aceasta formula este singura acceptabila.
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cuvint cind e vorba de Dumnezeu, care e de necuprins ? Evagrie 124
, in

cartea despre monahi, interzice sa se vorbeasea despre Dumnezeu fara

de rusine si respect. Si nu ingaduie sa fie definita dumnezeirea in nici

un fel. Caci el spune ca definitive sint proprii lucrurilor create. El spu-

ne asa : Orice propozitie are fie un gen despre care se vorbeste, sau o

specie, sau o diferente, sau ceva propriu, sau ceva intimplator, sau o

vorbire compusa din acestea. Dar nimic din cele spuse mai sus nu poate

fi cuprins in Sfinta Treime. Prin urmare ceea ce este de negrait sa fie

adorat trecindu-se sub tacere. Asa spune Evagrie. Noua insa ne este in-

gaduit, facind aceasta digresiune, sa vedem ce s-a spus, in masura in

care nu aducem vreo vatamare adevarului istoric. (Socrate, III, 5).

CAPITOLUL XXII

O PARTE DIN CARTEA LUI ATANASIE
DESPRE JUSTIFICAREA FUGII LUI

Iar cartea lui despre justificarea fugii, scrisa cindva de el, Atanasie

le-a citit-o atunci celor de fata ; ii sfatuiesc pe cei studiosi sa caute si

sa citeasca parftle interesante si pe care le-am inserat aici, ca sa fie fo-

losite, cartea intreaga fiind din multe versuri. Caci spune : iata care

sint supozi^iile celor lipsi^i de pietate, care faptuiesc aceste lucruri fara

sa roseasca. Intii au uneltit impotriva noastra si acuza si acum, fiindca

am putut sa inlatur miinile lor pregatite sa ucida ; si se jeluiesc amarnic

pentru ca nu au putut sa ma loveasca mai rau ; si invoca drept cauza

frica, ignorind ca atita vreme cit ei mormaie acestea, ei singuri intorc

vinovatia impotriva lor. Caci daca este rau sa fugi, mult mai rau este

sa persecuti. Unul se ascunde ca sa nu moara ; altul, insa, urmareste ca

sa ucida. Si ca sa se fuga este scris : cine cauta sa ucida incalca legea

si el insusi da prilej de fuga. Daca deci cei care persecuta invoca fuga,

sa se rusineze ei mai degraba. S3 inceteze uneltirile si ca urmare ince-

teaza sa fuga cei ce fug. Dar nu renunta la abilitatea lor si se grabesc

124. Evagrie Ponticul sau Monahul (f
3i99/400), prieten cu Parintii Capadocieni,

monah erudit, a scris in general pentru monahi. lata citeva titluri : Antierheticos,

trateaza despir« cele opt pacate capitale : lacomia pintecullud, desfrinarea, iubirea

de arginti, tristetea, minia, trindavia, slava desarta ; Monahul sau Despre via\a prac-

tica, Gnosticul sau Cdire eel vrednic de gnoza, $ase sure de probleme prognostice

sau gnostice. Pe linga acestea, a scris o lucrare pentru monahii care traiau an obste

si alta Catre calugarite. Cei mai bun studiu asupra lui Evagrie Ponticul este eel al

fostului Patriarh al Bisericii Ortodoxe RomSne, de pioasa amintire, Dr. Iustin Moi-

sescu, publicat in. greceste la Atena in 1937 cu titlul : Evagrie Ponticul. Viata, ope-
rele, inva\atura, precum si intinsul rezumat in limba romcina, cu titlul Evagrie din

Pont, publicat in revista «Biserica Ortodoxa Romana», LVI (1938), nr. 5—6, p. 230

—

274.
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sa ne prinda cu toata puterea, stiind ca fuga este eel mai bun indiciu

al celor care urmaresc persecutarea rabdatorilor. Caci nimeni n-a fugit

vreodata de cineva blind si ingaduitor, ci mai degraba de eel crud si

viclean. Caci oricine gemea si era lovit de Saul, fugea si venea la David.

(I Regi 22, 2). Dar acestia, din cauza celor care se ascund, se straduiesc

sa-i omoare ca sa nu para ca blameaza insasi rautatea lor. Acestia sint

orbiti si in aceasta privinta. Caci cu cit fuga e mai manifests, cu atit

sint mai evidente pentru toti omorurile si exilurile provocate de ei.

Caci daca ucid, moartea striga mereu impotriva lor ; daca ameninta cu

exilurile, pretutindeni se va sti ca ei insisi au harazit impotriva lor

amintirea raului. Si daca ar avea mintea intreaga, ar vedea ca ei insisi

se constring la aceasta si ca ei se lovesc de sfaturile lor. Dar fiindca

si-au pierdut mintile de aceea se amagesc cu persecutiile ; si cautind

sa ucida, nu-si mai privesc lipsa lor de credinp. Caci daca fac vreun

rau acelora ce fug, incearcind sa ucida, ce fac cind il vad pe Iacob fugind

de fratele sau Esau (Fac. 27, 44) si pe Moise cum coboara in Madian
din cauza fricii de Faraon (Iesire 2, 15) ? Cum il dezvinovatesc pe David,

fugind de Saul, care 1-a trimis in casa ca sa-1 omoare, dupa ce fusese

ascuns in pestera (I Regi, 19, 11 ; 24, 4) si si-a schimbat infati§area pina

cind s-a departat de Abimeleh, si in felul acesta a scapat de uneltirile dus-

manilor (Ibid., 21, 13) ?

Ce sa spuna acestia care dezvaluie cu nerusinare toate lucrurile, va-

zind ca prea marele Hie a inviat un mort printr-o rostire ; si totu§i era

ascuns din cauza lui Ahab si a fugit din cauza Izabelei ? Atunci, fiind

cautati si fiii proorocilor, acestia s-au ascuns, refugiindu-se in pesteri la

Abdia (HI Regi, 17, 22; 19, 3). Dar daca nu au citit acestea, ca fiind din

vechime, sa-si aminteasca macar de Evanghelii. Caci si ucenicii au pie-

cat de frica iudeilor, ascunzindu-se §i ei fFapte 8, 1), si Pavel, cautat in

Damasc de conducatorul poporului, a fost lasat in jos, peste zid, intr-un

cos de nuiele si a scapat din miinile celui care-1 urmarea (II Cor. 11, 33).

Cind Scriptura spune acestea despre sfin^ii barba^i, ce scuza crezi ca pot

gasi ei pentru nerusinarea lor ? Deci, daca acuza frica, ei vorbesc impotri-

va lor insisi, ca unii fara minte ; iar daca ei spun ca acest lucru se petrece

impotriva vointei lui Dumnezeu, se dovedesc cu totul neounoscatori ai Sfin-

telor Scripturi. Caci in lege (Num., 35, 9) s-a aratat ca trebuie sa-si aleaga

si cetatile in care sa fuga, pina cind cei care sint cautati pentru a fi omo-

riti sa poata scapa in vreun fel. In ultimul timp al veacurilor, venind chiar

Cuvintul Tatalui, care a vorbit lui Moise, i-a dat din nou aceasta insarcina-

re, zicind : «Cind veti fi persecutati in aceasta cetate, fugiti in a\ta» (Matei

10, 23). Si mai incolo spune : «Deci cind veti vedea uriciunea pustiirii, care
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a fost spusa prin proorocul Daniel, stind in locul eel sfint, cine citeste

sa inteleaga ; atunci cei care sint in ludeea sa fugd in munfi si eel care

este pe casa sa nu coboare ca sa-si ia ceva din casa ; eel care va fi pe ogor,

sa nu se intoarca sa-si ia haina» (Ibid., 24, 15, 18).

Sfintii, stiind acestea, au purtat discutia in felul acesta. Caci cele pe

care Domnul le rosteste acum, acestea le-a spus sfintilor chiar inainte de

a veni intrupat. Si aceasta este indicatia care duce la desavirsirea oameni-

lor : sa faca ceea ce poruneeste Dumnezeu. De aceea si Cuvintul intrupat

pentru noi, cind era cautat, intocmai ca si noi, a binevoit sa se ascunda

(loan 8, 59) ; si cind s-a pornit iarasi persecu^ia, a fugit si a scapat de unel-

tiri (loan 11, 54). Caci se cuvenea ca El sa patimeasca si acest lucru, ca si

foamea si setea, si sa dovedeasea in acest chip ca si El este intrupat. La

inceput a fost repede facut om ; cind era mic de tot. Tot El 1-a indrumat pe

Iosif cu ajutorul ingeruhii : «Scoala, ia-ti copilul si pe mama Lui si fugi in

Egipt. Caci Irod va cere sufletul copilului» (Matei, 2, 13). Dupa moartea lui

Irod se pare ca a fugit in Nazaret din cauza lui Arhelau, fiul lui Irod. Si

atunci cind s-a facut El insusi cunoscut ca Dumnezeu si a vindecat mina

uscata, «iar fariseii iesind din sinagoga au tinut sfat impotriva Lui, ca sa-L

omoare ; Iisus insd, stiind aceasta, a plecat de acolo» (Matei 12, 14, 15). Caci

si atunci cind 1-a sculat din morti pe Lazar : «din ziua aceea, spune Aposto-

lul, s-au hotarit sd-L ucidd. De aceea Iisus nu mai umbla pe fata intre

iudei, ci a plecat de acolo intr-un tinut aproape de pustiu» (loan 11, 53,

54). Si apoi Mintuitorul zice : «£u sint mai inainte de a fi existat

Avraam. Iar iudeii au luat pietre ca sa le arunce asupra Lui. Iisus insd

s-a ferit si a iesit din templu. !Si trecind prin mijlocul lor, a plecat»

(loan 8, 58, 59 ; Luca 4, 24), si asa s-a dus. Crezi ca aceia care au vazut

lucrurile acestea, sau mai degraba le-au auzit, pentru ca nu le-au va-

zut, cum oare, asa cum este scris, nu trebuie sa fie arsi in foe, fiindca

gindesc si vorbesc lucruri potrivnice celor pe care le face si le propova-

duieste Domnul ? Caci atunci cind loan a suferit martiriul si apostolii

i-au ingropat trupul, «Iisus auzind, a plecat de acolo, cu corabia intr-un

loc in pustiu» (Matei 14, 13). Domnul deci, facind asa, tot asa propova-

duia. Dar bine ar fi daca acestia s-ar rusina si si-ar arata in fata oame-

nilor obraznicia si nu s-ar parea ca-si pierd mintile acuzindu-L iara si

iara tocmai pe Mintuitorul aruncind impotriva Lui blasfemia. Dar nici

un smintit nu ar putea sa-i sustina, deoarece ei II acuza ca nici nu cu-

noaste macar Evanghelia. Caci pricina rationala si adevarata a plecarii

noastre si a fugii, si evanghelistii au amintit ca e hotarita de Mintui-

torul. Noi insa trebuie sa socotim asemenea lucruri si privitor la sfintii

barbati. Caci cele ce au fost consemnate despre Mintuitorul intr-un mod
omenesc, acelea sint considerate comune neamului omenesc. El a luat
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asupra-Si cele care sint ale noastre si a aratat patimirile slabiciunii

noastre. Acestea le-a consemnat loan astfel : «Cautau deci sa-L prinda,

si nimeni n-a pus mina pe El, pentru ca nu venise incd ceasul Lui» (loan

7, 30). Caci inainte ca sa vina ceasul, El spunea Maicii Lui : «Nu a venit

inca ceasul Meu» (loan 2, 4). Si acelora care erau numiti fratii Lui, le-a

spus : «Vremea Mea incd nu a sosit» (loan 7, 6). Inca in timpul Patimi-

lor spunea discipolilor : «Dormiti acum si va odihniti. lata, s-a apropiat

ceasul si Fiul Omului va fi dat in miinile pdcdtosilor» (Matei 26, 45). Dar
inainte de a veni vremea nu a ingaduit sa fie prins, si nici nu S-a

ascuns cind a venit vremea, ci El insusi S-a predat dusmanilor. Tot asa

si martirii se pazeau in vremea persecu^iilor, si cind erau cautati, fu-

geau in ascunzatori ; dar cind erau gasiti, se supuneau martiriului.

Am relatat destul despre Atanasie. (Socrate, III, 6).

CAPITOLUL XXHI

CUM EUSEBIE, VENIND LA ANTIOHIA
DIN CAUZA LUI PAULIN

SI VAZlND POPORUL DEZBINAT, S-A INDIGNAT

In timpul acesta Eusebie, episcop in Vercelli, a venit de indata din

Alexandria in Antiohia si gasindu-1 pe Paulin sfin^it de Lucifer, iar

poporul dezbinat, si pe sustintatorii lui Meletie facind ei insisi slujbele,

a fost foarte miscat, fiindca nu fusesera cu to^ii de acord cu inscaunarea

facuta. El a blamat cele petrecute tocmai la el §i a plecat, pastrind ta-

cere, din considerate pentru Lucifer. In adunarea episcopilor a fagaduit

cele ce trebuiau indreptate ; dar cu toata grija lui, nu a putut totusi

sa-i uneasca.

Intre timp a revenit din exil si Meletie
;
gasindu-si tovarasii ^inind

separat adunarile, i-a prezidat ; dar Bisericile le conducea Euzoie, in-

tiistatator arian. Paulin de^inea doar o mica biserica in launtrul orasu-

lui si din respect pentru el, Euzoie nu 1-a alungat. Meletie insa celebra

slujbele in afara portilor ora^ului. Atunci Eusebie a plecat din Antio-

hia. Lucifer insa, sim^ind ca Eusebie nu recunoaste inscaunarea lui, a

considerat acest lucru o insulta §i s-a miniat tare si evita sa se impar-

taseasca cu Eusebie. Si, in dezacord cu sinodul, cauta sa nu aprobe cele

hotarite de sinod.

In vreme ce se petreceau intre ei aceste lucTuri de trista amintire,

au indepartat pe multi din Biserica si pina la urma s-a nascut o alta

erezie, cea a luciferienilor. Dar Lucifer nu a putut sa-§i potoleasca

minia ; caci era legat prin marturisirile sale, atita vreme cit fagaduise

16 — Casiodor
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prin diaconul sau ca va ratifica cele stabilite de sinod. De aceea, res-

pectind si el credin^a Bisericii, s-a intors in Sardinia, la scaunul lui. Cei

care mai inainte fusesera suparati impreuna cu el, s-au separat de

Biserica.

Eusebie insS, calatorind prin Orient, asemenea unui bun medic, ii

intarea pe cei slabi^i in credin^a, catehizindu-i si invatindu-i pe toti

prin predici bisericesti. Plecind de acolo, a venit in Iliria si de acolo,

strabatind din nou Italia, a rostit aceleasi invataturi. (Socrate, III, 7).

CAPITOLUL XXIV

DESPRE ILARIE DIN PICTAVIUM

Dar Ilarie din Pictavium, episcop in Aquitania cealalta, ii catehi-

zase cu invataturile dreptei credin^e atit pe episcopii din Italia cit §i

pe cei din Galia, ca unul care revenise primul din exil 123
. (An. 364). Si

astfel, amindoi au lucrat cu zel pentru credinta. Ilarie insa, bun cuvin-

tator, a consemnat in car^ile lui preferinta pentru deofiintimea Treimii.

In car$i a expus-o cu tarie si a nimicit dogma arienilor. Aceste lucruri

se cunosc ca s-au petrecut la pu^in timp dupa exilul lor. (Socrate, III, 8).

CAPITOLUL XXV

DESPRE MACEDONIENI

Si in acea vreme adeptii lui Macedonie si ai lui Eleusie, ai lui

Eustace si ai lui Sofronie, toti au fost denumiti numai dupa Macedonie,

§i tineau dese sinoade. Si convocindu-i pe aceia care le urmasera in Se-

leucia, i-au anatematizat pe episcopii din cealalta parte, adica pe adeptii

lui Acachie ; si respingind credinta sinodului din Rimini, au intarit mai

mult cele care au fost proclamate la Seleucia si expuse la Antiohia.

Cind acestia au fost intrebati de unii care spuneau : Voi, care acum

va numiti maoedonieni, daea stiti altceva decit adeptii lui Acachie, pen-

tru ce aji luat parte pina acum la comuniunea lor ca si cum ati fi in

comuniune cu ei ? Inveninat, le-a raspuns episcopul Sofronie din Pom-

1(25. Sfinttrl Ilarie Pictavianul, episcop de Pictavium,, astazi Poitiers in Franta,

mare apSrator al ortodoxiei credintei niceene impotriva ereziei ariene, a fost con-

damnat de imipSratul Constantiu la un exil in Frigia, care a durat patru ani (356

—

360). DupS intoarcerea din exil, Sfintul Ilarie a continuat lupta impotriva arianismu-

lui, impreuna cu prietenul s3u episcoipul Eusebiu de Vercelli. A scris lucr3ri teo-

logice foarte insemnate, ca Despre Sinoade si Despre Siinta Treime.
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peiopolul Paflagoniei : Cei din Occident, zise, lincezeau in consubstan-

tialitate ; iar Aetie predica in Orient despre diferen^a de fiinp. $i unii

si altii gre§eau, deoarece acestia din urma legau, prin numele de con-

substantialitate, fiin^ele separate ale Tatalui si Fiului, iar celalalt separa

pe fata natura Fiului de natura Tatalui, crezind ca el personal predica

cu pio§enie ca Fiul este deosebit de Tatal prin substanta. Si fiindca

acestia gindeau asa, noi am preferat sa alegem calea de mijloc pentru

adevarul credintei.

In felul acesta deci erau mul^umiti sa dea satisfactie celor care in-

trebau. (Socrate, III, 8).

CAPITOLUL XXVI

PENTRU CE SI IULIAN L-A PERSECUTAT PE ATANASIE

Asadar imparatul, auzind ca Atanasie, stabilit in Biserica din Ale-

xandria, predica poporului in felul ingaduit de lege §i ca mul^i pagini

au fost convertiti la cretinism, i-a poruncit sa piece din oras (An. 365) m .

Iar daca ramine, a ordonat sa fie pedepsit cu amenzi grele : gasind ca

motiv de crima in privin^a lui faptul ca in timpul imparatului precedent

a fost pedepsit cu fuga si nu a primit scaunul episcopal din porunca lui.

De aceea, potrivit poruncii imparatului, se pregatea de fuga. Dar vazind

in jurul lui poporul de crestini in lacrimi a spus : «Aveti incredere, fiii

mei, e un nor care va trece in curind». Spunind acestea, s.i-a luat ra-

mas bun ; a incredintat Biserica unor prieteni plini de zel si a plecat din

Alexandria. (Sozomen, V, 14).

CAPITOLUL XXVII

CUM A 1NCURAJAT IULIAN CREDINTA PAOINA IN CIZIC

Intre timp, printr-o solie la imparat, cei din Cizic i§i indeplinesc

obliga^iile privind problemele lor sj restituirea templelor ; laudindu-i

pentru grija lor fata de cele sfinte, imparatul le-a acordat tot ce au

cerut. Dar pe episcopul Eleusie 1-a alungat din ora§, ca unul care a je-

fuit templele si a statornicit sa se dea alimente pentru vaduve si sa se

inalte minastiri pentru tinerele fecioare, indemnindu-i pe pagini sa-si

lepede credin^a parinteasca si sa treaca la inva^atura crestina. Le-a in-

126. Data de 365 este eronata. Dupa cum este cunoscut, imparatul Iulian a mu-
:it catre sfcir^itul lunii iunie 363.
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terzis chiar pelerinilor crestini sa vina in Cizic : crezind ca ei ar putea

da nastere la razvratiri din cauza religiei si i-ar putea i'avoriza pe cres-

tinii din orasul lor. Totodata a ordonat ca mesterii si faurarii de mone-
de (de aici se vede ce erau monetarii, de care se face mentiune in

Pandecte), care, dupa orinduiala imparatilor mai vechi, erau impartiti

in doua parti, sa locuiasca in Cizic impreuna cu sotiile si copiii. Caci

acestia furnizau in fiecare an publicului un adevarat dar : unii, hlami-

de pentru militari, altii, bani noi. §i pentru ca Iulian a hotarit sa stabi-

leasca ritul paginilor cu orice chip, s-a gindit sa uzeze de forta si tor-

turi impotriva celor care refuzau sa aduca jertfe.

Dar a poruncit doar atit : in fiecare oras sa fie consemnat numa-
rul lor, si nu a interzis ca acestia sa se roage. Caci stia ca nici o nece-

sitate nu poate sa impiedice cee'a ce a hotarit fiecare de buna voie. Pe

de alta parte, se grabea sa-i indeparteze din orase pe clerici si pe intii-

statatorii Bisericilor, straduindu-se ca absen^a lor sa fie rezolvata cu

incetul de Biseripa si sa nu existe nici slujitori intru cele sfinte, nici

unii care sa predice, sau sa se ia ; parte la Taine ; si asa, dupa timp in-

delungat, se va asterne uitarea religiei fiecaruia. (Sozomen, V, 14),

CAPITOLUL XXVIII

DESPRE TIT, EPISCOPUL DIN BOSTRA

Asa ca, printr-un ordin public, a poruncit celor din Bostra 127 sa-1

alunge departe din orasul lor pe episcopul Tit. Dupa aceasta porunca, i-a

pus sub urmarire pe clerici, ca si cum ei ar provoca tulburari in popor.

Atunci Tit a trimis imparatului o scrisoare de contestatie, spunind ca

cetele de pagini si de crestini se du^manesc intre ele $i ca, la indemnul

sau, razvratirea crestinilor s-a potolit. Dupa spusele acestea, imparatul

s-a silit sa atite impotriva lui Tit dusmaniile poporului, scriind celor

din Bostra ca episcopul Tit i-a acuzat zicind ca poporul a incetat rascoa-

la la indemnurile lui, si nu din proprie voin^a ; si ii sfatuieste sa-1 izgo-

neasca fiind dusman al poporului. Caci nu poruncea sa se proce-

deze cum era just si legitim, ci, din ura pentru credinta, se straduia sa

aduca invinuiri prin cuvinte, dar sa faca raul prin fapte. De aceea, cres-

tinii se imprastiau prin orase si provincii. De aceasta situatie au suferit

si cei mai multi dintre stramosii mei. Tot atunci si bunicul, nascut din

tata pagin, el si cu toata oasa lui, care erau din neamul lui Alafion, s-au

127. Bostra, oras in Arabia, avea o biserica foarte veche. Se stie ca in 244,

Origen a facut o calatorie in acest oras. pentru a avea o discutie teologica cu
episcopul locului, Berdl, cazut in mrejele unor erezii.
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crestinat eel dintii, in Betelea, un sat din Gaza, mai populat isi avind

temple antice si cladiri foarte frumoase, si mai ales un Panteon, cladit

pe o inaltime, care domina intregul sat. Locul acesta a fost numit lacas,

cred ca dupa un cuvint grec si sirian.

Se spune ca autorul crestinarii tuturor acestora a fost un monah,

Ilarie. Caci atunci cind Alafion a fost vatamat de demon, iudeii si pa-

ginii i-au facut descintece si sacrificii de purifioare, dar nu 1-au putut

ajuta cu nimic. Iar Ilarie, numai cit a invocat numele lui Hristos, a

alungat demonul, iar pe el 1-a trecut la religia crestina. Si bunicul meu
a progresat in expunerile si interpretarile Scripturilor noastre, caci era

talentat si plin de stiinta, fiind priceput §i in arta aritmeticii si de

aceea era foarte drag celor din Gaza sj din Ascalon si, indirect, si ne-

cesar in explicarea locurilor grele ale Sfintei Scripturi.

Acestia cei dintii au construit in locul acela biserici si minastiri si

le-au impodobit cu cinste si ospitalitate pentru pelerini si indigeni.

Din neamul acela au fost pina la noi barbati foarte buni, pe care

eu, de foarte tinar, i-am vazut incarcati de ani 128
. (Sozomen, V, 14).

CAPITOLUL XXIX

IULIAN A PORUNCIT CA, DUPA CULTUL CRESTIN,
SA FACA SI PAGINII CUVINTARI SI POMENI,

SA ADUCA OFRANDA TEMPLELOR A ZECEA PARTE
SI SA 1NDEPLINEASCA CELELALTE OBICEIURI

PE CARE LE AVEAU CRESTINII

Si astfel, imparatul, tot straduindu-se ca toata autoritatea sa sa se

extinda asupra lumii pagine, suporta cu greu sa vada ca mai degraba

crestinii isi faceau datoria. Erau §i templele deschise si paginii aduceau

sacrificii in oras, conform vointei lui. El insa se framinta de grija ca nu

cumva elanul lui sa fie zadarnicit de numarul mare al crestinilor. Si

eel mai mult il tulbura faptul ca auzea ca multi dintre preotii sai au

sotii crestine, §i fii, si sclavi. Socotind insa ca situatia crestinata^ii con-

sta in viata buna si vie^uire comunitara, s-a straduit sa impodobeasca

pretutindeni templele pagine cu construc^iile §i rinduiala religiei cres-

tine, cu resedinte §i procesiuni, dar cu invataturi si indemnuri pagine. A
instituit lectori ai superstitiilor lui in nuraar egal cu elerieii, ca sa cele-

breze cu solemnitate, si anumite ore §i zile de cuvintari. A mai ordonat

128. Istoricul Sozomen a scris Istoria sa bisericeasea In tinrpul imparatului
Teodosie II (408—430) care i-a supus cartea la o cenzura severa.
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de asemenea sa aiba (acest cuvint poate trebuie inlaturat) grija barba-

tilor si a femeilor care stiu sa mediteze la lume si viata, pe linga locu-

intele pelerinilor si ale sanacilor, si la alte griji aratate cu privire la

cei aflati in nevoie, aceasta constituind religia paginilor, actiuni care sa

se numeasca pietate.

A stabilit ca, daca cineva greseste fara voia si stiin^a sa, sa suporte

o usoara mustrare, potrivit traditiei crestine, dupa peniten^a. Se spune

ca a cautat cu ardoare in special insemnarile scrisorilor episcopilor prin

care obisnuiesc cei care-si scriu, unul altuia, sa-i recomande pe pelerini

si unde pleaca, si de la cine vin, sa se precizeze in toate chipurile ; si

sa fie recompensati dupa merit, daca ar fi sau nu cunoscuti si prieteni,

prin marturia faftsa a semnului crucii.

Luind in considerare toate acestea, era grabit ca paginii sa se obis-

nuiasca cu indatoririle crestinilor. Dar fiindca pentru mul^i este greu

de crezut ca el ar fi vrut sa urmeze stradaniilor crestinilor, nu avem
cum sa dovedim altfel decit cu cuvintele imparatului insusi. Caci a tri-

mis lui Arsatie, episcopul Galatiei, o scrisoare in felul acesta :

Cultul paginilor nu se desfasoara conform inten^iei noastre, din

cauza nepasarii slujitorilor lui. Caci stralucirea, maretia si nobletea

zeilor este mai presus de oriee ratiune si speran^a. Dar sa fie zeii bine-

voitori gindurilor noastre, cu toata nepasarea pe care o avem ; caci grija

lor fata de noi s-a facut in scurta vreme atit de mare, cum la inceput

nimeni nu si-ar fi inchipuit sa o implore macar. Pentru ce, daca cre-

dem ca acest lucru poate fi de ajuns, si nu ne uitam cum grija pentru

pelerini a imbogatit cultul crestinilor, si multa mingiiere in jurul mor-

mintelor si al mort;ilor, si un devotament pentru raporturi cinstite, dar

nu reale, ci considerate convietuire pura ? Lucruri care la noi, cred eu,

trebuie sa se petreaca sub semnul adevarului. Nu e suficient deci ca

tu sa fii asa, ci to^i sacerdo^ii dimprejurul Galatiei, pe care sau ii rogi,

sau ii indupleci prin ratiune, sau pur si simplu ii indepartezi de indata

din slujirea preoteasca daca nu-si pleaca zeilor capul, impreuna cu so-

tiile, cu fiii si cu sclavii lor ; caci sclavii nu mai suportau sa faca acest

lucru, ori fiii lor il dispretuiau, ori galileenii se purtau fara evlavie fa^a

de zei si mai curind se purtau cu impietate, decit cu pietate. Apoi, in-

deamna-i pe toti ca preotul sa nu se duca la spectacole, sa nu bea prin

circiumi sau sa exercite cine stie ce meserie ori lucrari rusinoase sau

lipsite de onoare. Cei care se supun sa fie in cinste, iar pe cei care nu

se supun izgoneste-i. Stabileste case de oaspeti in fiecare oras pentru

ca pelerinii sa se bucure de indurarea noastra ; si nu numai ai nostri,

dar si cei straini care sint lipsiti de mijloace. Si ca sa ai posibilitatea sa

o faci, am dat de curind un decret prin care toata Galatia sa dea in
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fiecare an treizeci de mii de banite de griiu si saizeci de xnii de sextari

de vin. A cincea parte din acestea trebuie platita saracilor care ramin

in temple, restul, distribuit pelerinilor saraci. Caci e rusinos faptul ca

galileenii lipsitj de pietate nu-i parasesc, ci mai curind ii hranesc pe

iudei si pe cei asemenea lor, asemenea si pe ai nostri, iar ai nostri sint

parasiti de mingiierea alor nostri. De aceea invata-i si pe pagini sa

stringa contributii in acest scop si satele paginilor sa aduca zeilor ca

ofrande roadele pamintului si instituie pentru ei acest fel de binefaceri

invatindu-i ca odinioara aceasta a fost indatorirea alor nostri. Caci si

Homer aduce aceasta dovada, aratind ca Eumeu face acest lucru. Iar noi

nu imitam exmplele bune ale alor nostri, ci ingaduim altora sa fie in-

diferen^i pina la nerusinare, lasindu-i sa necinsteasca pe zei, in loc sa-i

respecte.

Asa ca, daca voi afla ca tu ai facut asa, voi fi plin de bucurie. Pe

conducatorii provinciilor sa-i primesti mai rar acasa ; trimite-le deseori

scrisori. Nici unul din preoti sa nu-i intimpine cind vin in oras, cind

vin in templele zeilor, sa nu fie intimpinati la intrare si nici precedati

de ostasi si nicidecum de vreun slujitor al cultului nostru. Cind ajunge

in pragul templului sa apara ca un oarecare. Tu insa, a?a cum stii, esti

judecator in launtrul templului. Caci acest lucru se pare ca il impune
insasi hotarirea sfinta. Cei care se supun sint evlaviosi prin adevar, cei

care se opun dau dovada de slava desarta. Caci ce se cuvine, sau ce

ajutor merita acela care refuza sa aiba favoarea mamei zeilor ? Cei care

au neglijat-o nu vor ramine numai fara pedeapsa, ci vor avea de in-

durat si minia noastra ; caci nu e ingaduit sa fie crutati aceia care i-au

avut dusmani pe zei. Asa ca sfatuieste-i ca, daca vor sa se bucure de

protec^ia mea, sa-si dea silinta toti sa aduca cinstire mamei zeilor 129
.

(Sozomen, V, 16).

CAPITOLUL XXX

IN CE FELURI A INCERCAT SA RIDICE PAGlNISMUL
SI SA-I 1NDRUMEZE PE SOLDATI SPRE CULTUL IDOLILOR

Imparatul, infaptuind acestea pentru nimicirea crestinilor, nu s-a

gindit sa-i indemne pe supusi la aceasta si s-a rusinat sa faca uz de

forta pe fata. Intre timp, pentru ca sa-i obisnuiasca pe soldati cu pagi-

nismul, s-a caznit sa readuca la vechiul simbol semnul acela sublim al

romanilor, pe care Constantin, asa cum s-a mai spus, 1-a insemnat in

129. Ca «mama a zeilor» a fost considerata zeita Gaea, personificare a pamia-
tului, element primordial din care se trageau toti ceilalti zei.
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forma crucii. In imaginile publice 1-a infatisat pe Jupiter aducindu-si

din cer coroania si purpura, pe Mercur si pe Marte privindu-1, ca 9

dovada a celui intelept si puternic. Si recurgea la diferite reprezentari,

pentru ca, prin mijlocirea puterii, pe nestiute sa fie adorati zeii si in

felul acesta supusii sa fie inselati In ascuns. Caci considera ca, daca ie

impune el insusi acest lucru, dupa aceea va realiza ce va voi. Iar cunos-

cindu-i pe cei ce refuzau acestea, ii va face sa le accepte prin forta.

intorcindu-i spre cultul romanilor pe cei ce ezitau, si pe cei care se

opuneau hotaririlor statului si propriei sale conduceri.

Putjni intr-adevar, supusi pedepsei, au cunoscut siretenia ; fiindca nu

au vrut sa se inchine asa cum era obiceiul. Multimea insa, ca de obi-

cei, se inchina statuilor, din pura ignoranta. Totusi acest lucru nu i-a

folosit imparatuluii Gindindu-se indelung cum sa inal^e credin^a pagina,

a gasit modalitatea ca sa dea soldatilor crestini coroana pentru merite

cunoscute. Cum se apropia timpul cind soldat;ii primesc de obicei da-

rurile imparatului (aceasta avea loc de cele mai multe ori in prima zi

a lunii ianuarie sau in ziua de nastere a imparatului sau a oraselor de

resedinp imperiala), a cautat cum ar putea sa-i insele pur si simplu,

la adapostul traditiei. Si a ordonat ca toti care se apropiau de mina

imparatului sa-i ofere — sfatui^i de oficialitati — tamiie aprinsa. Caci

in fa^a lui era asezat un altar si tamiie, potrivit vechiului ceremonial al

romanilor. Atunci insa unii si-au dovedit pe fata taria si nu au suportat

nici sa-i ofere tamiie aprinsa si nici sa primeasca darul de la imparat.

Altora insa, cu gindul la lege si tradi^ie, nu le-a trecut macar prin minte

ca ar comite un pacat. Ah;ii insa, atrasi de cistig sau sub imperiul fricii

sau determinati de o decizie brusca, chiar daca au in^eles, nu au vrut

totusi sa se abata de la oredinta pagina. Si pentru ca cei mai mun;i,

amagi^i de ignoranta, il invocau intre ei pe Hristos, la masa, sau la un

pahar, asa cum e obiceiul, cineva le-a raspuns, zicind : Pentru ce inga-

duiti sa fie invocat Hristos, de care v-ati lepadat putin mai inainte,

atunci cind primind darul imparatului, ati pus tamiie in foe ? Cind au

auzit soldatii acestea si au inteles cele petrecute, aparind pe neastepta-

te in fata tuturor au inceput sa alerge si dind navala il strigau pe Dum-
nezeul lor si aratau tuturor oamenilor ca sint crestini §i ca isi vor

pastra credinta, ca ceea ce au facut a fost din ignoranta si ca, daca se

poate spune, numai mina a fost pagina, dar nu au acftonat in deplina

cunostinp. Si ajungind pina la imparat, au aruncat aurul pe care il pri-

misera §i cereau cu glas tare sa primeasca ceea ce le-a dat si sa-i ucida

si pe ei. Caci marturiseau ca au facut penitenta, pentru ca mina lor
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dreapta pacatuise fara stiinta si se straduiesc sa supuna intregul trup

pedepsei, pentru Hristos. (Sozomen, V, 16).

Aceste lucruri au stirnit minia imparatului. Si in primul rind a

poruncit sa li se taie capul. Fiind dusi la moarte, urmati de popor, de

cei care admirau virtutea lor dovedita pentru credinp, au ajuns la lo-

cul unde de obicei sint pedepsift cei vinovati. Atunci eel mai batrin

dintre tol^i 1-a rugat pe calau sa taie, inaintea tuturor, capul unui ado-

lescent cu nume de roman, ca sa nu se descurajeze privindu-i pe cei-

lalti. Si cind tinarul si-a pus genunchii in pamint si calaul si-a scos

sabia din teaca, a venit degraba un crainic care a strigat sa opreasca

exeoutia. Mai tirziu tinarul acela, scapat de la ucidere, spuse : Un roman

nu a fost vrednic sa fie numit martir al lui Hristos. Si cu toate ca impa-

ratul rauvoitor a interzis varsarea de singe, totusi, minat de invidie, nu

le-a ingaduit sa locuiasca in orase, ci i-a trimis in exil, in locurile cele

mai indepartate ale romanilor, (Teodoret, III, 16).

Iar dupa aceea a poruncit sa nu intre in palat aceia care refuza sa

aduca jertfe ; si a dat ordin ca aceia sa nu faca parte din nici un co-

legiu, nici din for, nici din vreo judecatorie, nici din vreo demnitate si

nici din vreun loc in administrate. (Sozomen, V, 17).

CAPITOLUL XXXI

DESPRE TRUPUL MARTIRULUI VAVILA
SI DESPRE STATUIA LUI APOLO

DISTRUSA DE TRASNET

Pe cind deci Iulian astepta la oracolul lui Apolo din Dafne raspun-

sul cu privire la victorie in razboiul cu partii, si el se plingea de ve-

cinatatea trupului martirului Vavila, a poruncit sa dezgroape corpul

acestuia. Pentru aceasta, in timpul festivitatii, pe cind crestinii intonau

psalmi purtind trupul martirului, si, spre indignarea imparatului, un

tinerel, Teodor, povestea nenumaratele torturi la care a fost supus,

deci cind se petrecea aceasta, un demon fals a faeut sa creasca gloria

martirului, aratind mai limpede minciuna. Caci un fulger trimis din

cer a aprins intregul templu si a facut praf insasi statuia lui Apolo

pitianul — caci era din lemn si aurita pe dinafara. Aflind aceasta in

timpul noptii, prefectul de atunci din Orient, pe nume Iulian, unchiul

lui Iulian, a venit in graba la Dafne, vrind sa ofere zeului sau satisfac-

tie si vazindu-1 transformat in cenusa, ii lovea cu vergile pe vetoxopouS

(adica paznicii templului), crezind ca aceasta fapta a fost comisa de
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vreun crestin. Desi torturati, acestia nu au vrut sa minta, strigind ca

incendiul a inceput de deasupra, nu de jos. La acestea si taranii veniti

dk locurile invecinate au spus ca au vazut cum fulgerul a fost pornit

din cer. (Teodoret, III, 9 si 10).

CAPITOLUL XXXn

DESPRE CONFISCAREA VASELOR SFINTE DIN BISERICI

SI CUM AU FOST PEDEPSITI DE VOINTA DIVINA
PREFECTUL IULIAN SI FELIX,

PENTRU CA AU DISPRETUIT BISERICA

In timpul acesta au poruncit sa fie destinate tezaurului fiscal va-

sele sfinte din biserici. Fiind inlaturate por$le bisericii mai mari, sanc-

tuarul a devenit accesibil tuturor. Intrind in biserica Iulian, prefectul

Orientului, a intrat si Felix, prefectul tezaurului regal, si, odata cu ei,

Elpidie, pazitorul bunurilor particulare. Se spune ca Felix si Elpidie

au fost intii crestini si s-au lepadat de credin^a vrind sa fie supusi unui

imparat necredincios. Iar prefectul Iulian a urinat fara rusine in sfintul

altar ; si in timp ce Euzoie a incercat sa-1 impiedice, el 1-a lovit in cap.

Se spune insa ca a zis ca religia crestina a fost parasita de providenta

divina. Apoi Felix, vazind podoabele vaselor pe care Constantin si

Constantiu le oferisera adesea, spuse : lata vasele in care este slujit

Fiul Mariei. Dar pentru aceste impietati si prezumtii necugetate au fost,

nu dupa multa vreme, lovi^i de pedepse. Caci curind dupa aceea Iulian,

tintuit de o cruda infirmitate, a murit in urma putrezirii viscerelor. Si

nu elimina murdaria pe caile digestive, ci gura nelegiuita, care rcstise

blasfemii, a ajuns sa fie organul acestei evacuari. Se spune ca sotia lui

a fost renumita pentru credin^a ei si ea i-a spus : Se cuvine sa aduci

lauda Mintuitorului Hristos, barbate, fiindca prin aceasta boala ti-a

aratat maretia puterii Sale. Caci nu ai fi putut cunoaste pe Cel impo-

triva caruia ai vrut sa lupti, daca obisnuita indelunga-rabdare nu ti_ar

fi trimis in chip miraculos aceste chinuri. Cunoscind dara prin aceste

cuvinte si prin suferintele neintirziate cauza bolii, il ruga pe imparat

sa fie redata biserica acelora carora le-a fost luata. Dar nu 1-a induple-

cat nici pe el si a ajuns la capatul vietii. Iar Felix, lovit si el neintir-

ziat de boala prin puterea divina, a varsat singe pe gura o zi intreaga.

Si apoi, noaptea, dupa ce s-au desertat toate venele corpului, si pier-

zindu-si toata puterea, s-a stins si el, incredintindu-se mor^ii vesnice.

(Teodoret, III, 11 si 12).
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CAPITOLUL XXXUI

CUM S-A CONVERTIT LA ANTIOHIA FIUL SACERDOTULUI

Intre acestea, un tinar, fiu de preot (pagin) crescut in necredinta,

a trecut in acel timp in adunarea crestinilor. Era pe atunci o femeie

de o deosebita considerate si stralucea prin cinstea de diaconi^a. Aceas-

ta era prietena cu mama tinarului si de multe ori cind mama venea la

ea, il imbratisa pe copil si il imbia spre slujirea numelui de crestin.

Pe urma, dupa moartea mamei, venea tinarul la ea si se bucura de

invatatura obisnuita. Cind si-a insusit bine intelepciunea ei, a intrebat-o

pe invatatoare cum ar putea sa evite religia tatalui si sa dobindeasca

puterea de a predica adevarul. Ea i-a spus sa fuga de la tatal lui si sa-L

urmeze pe Creatorul ei $i al lui si sa se duca in alt oras, unde se scape

de urmarirea imparatului necredincios si i-a fagaduit sa aiba ea insasi

grija de el. La aceasta, tinarul i-a spus : Voi reveni, apoi, si imi voi

incredin^a sufletul tie. Au trecut citeva zile si Iulian a venit la Dafne

ca s§ celebreze sacrificiile publice. Impreuna cu el, si tatal tinarului,

caci era sacerdot si obi§nuia sa-1 urmeze pe lmparat ; impreu-

na cu el erau si acest copil si fratele lui, avind insarcinarea sa ser-

veasca masa imparatului. De obicei sacrificiile se celebrau timp de

sapte zile la Dafne. In prima zi, cind tinarul statea in fa^a patului im-

paratului si impar^ea solemn bucatele, cuprins de oroare a venit in

graba in orasul Antiohia, la femeia aceea minunata. Eu am venit —
spuse — §i nu te insel in cele fagaduite ; iar tu, gindind la salvarea

amindurora, tine-ti fagaduiala. Ea s-a ridicat pe data, 1-a insotit pe

tinar la Meletie, om al lui Dumnezeu, care i-^a ordonat sa locuiasca in

partea superioara a casei. Intre timp, tatal, cautindu-si fiul, a trecut

si prin Dafne si, venind in oras, cutreiera toate strazile si cartierele,

cercetind cu ochii peste tot si cautind sa-1 descopere. Cind a ajuns in

locul unde isi avea locuinta sfintul Meletie, avind o banuiala, 1-a vazut

pe fiu privindu-1 de la fereastra. Si dind fuga, 1-a prins si 1-a dus

acasa. Intii 1-a chinuit, apoi i-a pus pe miini, pe picioare si pe spate

greutati incinse in foe. Dupa asta 1-a lasat legat in camera cu usile in-

cuiate si s-a dus la Dafne.

Acestea le-am auzit de la un barbat batrin, care le povestea. Acesta

a mai adaugat ca, plin de Duh Sfint si de har, baiatul a sfarimat toti

idolii tatalui si a inceput sa rosteasca blesteme impotriva neputintei

lor. Dupa asta, gindindu-se la ceea ce a facut, s-a inspaimintat de ve-

nirea tatalui si L-a rugat pe Domnul Hristos sa-1 ajute sa zdrobeasca

zavoarele si sa deschida usile : «Pentru Tine, Doamne, am facut acestea
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si nu mi-a fost teama sa le fac». Zicind acestea, au cazut deodata za-

voarele si s-au deschis usile. Iar el a venit din nou la invatatoare, care,

imbraeindu-1 cu haine femeiesti si hotarindu-i sa stea in casa, dupa

citava vreme 1-a dus din nou la sfintul Meletie. Acesta 1-a dat in mina

lui Chiril, episcopul din Ierusalim, si asa au venit in Palestina in timpul

noptii. Acesta, dupa moartea lui Iulian, 1-a indrumat §i pe tatal tina-

rului la adevarul crestin. Printre altele mi-au fost povestite si acestea.

(Teodoret III, 13).

CAPITOLUL XXXIV

CUM A SPURCAT IULIAN TOATE CU APELE DE LA SACRIFICIU
SI I-AU STAT IMPOTRIVA IUVENTIE SI MAXIMIN

In timpul acesta Iulian se inarma fara rusine impotriva evlaviei

credintei, dar la infatisare se prefacea blind ; si pregatea curse ca sa-i

insele pe nevinovati. Intii a spurcat prin sacrificii fintinile orasului,

apele din Dafne, ca fiecare din cei care beau apa sa fie cuprins de groa-

za. Si cum umplea cu nelegiuirea aceea chiar alimentele care se vin-

deau populatiei (caci erau stropite cu apa aceea si piinea si carnea si

fructele si zarzavaturile si toate cele cite se maninca), vazind acestea cei

care capatasera numele mintuirii oftau si strigau cind vedeau asemenea

oroare. Si totusi mincau, supunindu-se legii Apostolului : «Mincati, zice

(I Cor. 10, 27), tot ce se vinde la macelarie, jam sa intrebati nimic pen-

tru constiinta». Dar doi militari vestiti, caci erau scutieri ai imparatului,

la un ospa^ s-^au revoltat mai tare de aceasta oroare si au folosit cuvin-

tele minuna^ilor straluciti care au crescut in Babilon, zicind : Ne-ai

lasat unui rege nedrept care s-a departat de Tine mai mult ca toate

neamurile care sint pe pamint. Aceste cuvinte au fost transmise impa-

ratului de unul dinitre convivi. Imparatui, aducindu-i de indata la el

pe aceia foarte tari, i-a intrebat ce au vorbit. Ei, vazind un prilej de in-

credere in intrebarea imparatului si incurajind zelul lui laudabil, au

spus urmatoarele, indemnati de obisnuinta evlaviei : O. imparate, noi

care am respectat pina acum legile care trebuie laudate si pe care le-au

asezat Constantin si fiii sai, regretam acum vazind ca toate sint pline

de groaza, iar alimentele si bautura sint spurcate. Acestea le-am deplins

si acasa si le plingem si in fata ta ; caci acest lucru nu ne place la

domnia ta.

Auzind acestea, el, numit de cei asemeni lui blind si filosof, si-a

aratat un chip plin de indurare, dar si-a aratat imediat fa^a impieta^ii,

poruncind sa fie batuti crunt. I-a lipsit si de lumina, ba mai mult, cum
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e mai adevarat, i-a eliberat de nenorocirea acelor vremuri si a avut grija

sa le fie oferite cununile victoriei. Caci se prefacea ca vrea sa departeze

de la ei vina injuriei imperiale si a poruncit ca aceasta sa se raspin-

deasca in public, caci vedea cu ochi rai onoarea si pe aparatorii exa-

gera^i ai adevarului ce se numeau martiri. Numele acestora au fost

Iuventie si Maximin, carora orasul Antiohia, ca cinstitoare a celor care

lupta pentru credinta, le-a inchinat un monument de pret, care este

cinstit si in zilele noastre prin serbari in fiecare an. Dar si multi dintre

nobili si cei care aveau parte de asemenea incredere dintre cei cu o

deosebita demnitate, au dobindit aceleasi coroane. (Teodoret, III, 14).

CAPITOLUL XXXV

VALENTINIAN, CARE A DOMNIT DUPA EL,

L-A LOVIT PE SLUJITORUL TEMPLULUI
PENTRU CA A FOST STROPIT CU APA DE LA JERTFE

Valentinian, care nu dupa mult timp a ajuns imparat, era pe atunci

numit conducatorul a o mie de lancieri din preajma palatului. Acesta

nu si-a ascuns zelul pe care-1 avea pentru credinta. Intr-una din zile,

cind acela care trebuia lovit de trasnet intra in comunitate in templul

Fortunei si de amindoua parole usilor stateau slujitorii templului, care,

cum spuneau chiar ei, purificau prin stropire pe cei care intrau, Va-

lentinian, care mergea inaintea imparatului, a vazut pe hlamida sa o

picatura din apa de stropire. Si, indignat, 1-a lovit cu pumnul pe slu-

jitorul templului, zicind ca a fost murdarit, nu purificat. Imparatul,

vazind aceasta, a poruncit sa fie dus sub paza si destinat sihastriei. Dar

dupa ce a trecut un an si citeva luni, Valentinian, ca rasplata a unei

marturisiri, a primit imperiul. Caci nu numai in via^a cealalta, Dum-
nezeu ii cinsteste pe cei care II iubese, dar uneori acorda chiar pe loc

recompense pentru faptele bune si prin recompensele prezente incura-

jeaza. nadejdea. (Teodoret III, 15).

CAPITOLUL XXXVI

DESPRE MARTIRUL ARTEMIE
SI DESPRE STARETA PUBLIA

Pe Artemie, care pe vremea lui Constantiu a fost comandantul

Egiptului, pentru ca in vremea aceea a distrus multe statui ale idolilor,

nu numai ca 1-a lipsit de orice posibilitati, dar 1-a pedepsit cu taierea

capului. Acestea si altele asemanatoare le-a indurat acela plin de blin-

dete si strain de orice minie, a§a cum il numeau necredinciosii. Sa adaug
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la acestea chiar minunea unei femei care cu zel divin a dispretuit ne-

credinta aceluia. Publia era in vremea aceea foarte renumka si inzestra-

ta cu virtuti de pret. Aceasta, la scurt timp dupa ce si-a plecat capul

jugului casniciei, a daruit Creatorului rod vrednic de cinste. Caci loan,

statornicit de multa vreme preot in Antiohia si respingind adesea de-

cretele guvernatorului apostolic, a rasarit din trupul acelei femei minu-

nate. Aceasta, avind in preajma ei adunarea celor care pazeau fecioria

in demna vietuire comunitara, lauda adesea impreuna cu ele pe Faca-

torul si pe Mintuitorul Dumnezeu. La trecerea imparatului pe acolo ele

cintau in cor, cu glas limpede, judecind demn de dispre^ si deridere pe

eel care se inseala si facind sa rasune mai puternic acele cintari care

parca preamareau slabiciunile idolilor. Spuneau cu David : «Sfcatuile

neamurilor argint si aur, operele miinilor oamenilor». §i iarasi : «Sa fie

asemenea lor cei care le fac si toti cei care au incredere in ei» (Ps. 113,

4, 8).

Auzind acestea imparatul, tare infuriat, cind a trecut pe acolo le-a

poruncit sa taca. Dar ele, temindu-se prea pu^in de porunca lui, au

cintat in cor cu mai mult avint. Cind a trecut din nou, ele intonau :

«5d se scoale Dumnezeu si s& se risipeasca vrd.jmasii Luii> (Ps. 67, 1).

Cuprins de furie, imparatul a poruncit sa-i fie adusa conducatoarea

corului. Desi a vazut-o topita de batrinete, nu s-a induiosat nici de sla-

biciunea trupului si nici nu s-a straduit sa-i cinsteasca virtutea sufle-

tului, ci a poruncit unor derbedei sa o palmuiasca. Ea, primind ocarile

acelea ca pe o cinstire deosebita, s-a intors acasa si il infiera pe el in

cunoscute melodii spirituale, ca si cum compozitorul acelei cintari ar

fi indepartat de Saul un spirit raufacator. Caci si Iulian, in ratacirea

lui, indreptind demonii catre el isi pierdea mintile impotriva darului

evlaviei. (Teodoret, III, 17).

CAPITOLUL xxxvn

DESPRE VASILE SI GRIGORIE

Nu mica era intristarea lui Apolinarie Sirul inzestrat cu multa

stiinp, ca si a lui Vasile si Grigorie 13° din Capadocia, cuvintatori cres-

tini ai acelor timpuri, si multi al^i barbati cu darul elocin^ei. Unii dintre

ei au fost plini de zel pentru adevarata slava, al^ii au fost cuprinsi de

nebunia ereziei ariene. De aceea, considerind ca crestinii trebuie inar-

130. Sflntul Vasile eel Mare (f 379), arhiepiscopul Cezareei Capadociei, 5i

prietenul sau Sfintul Grigorie de Nazianz <f cea 390) au fost colegi de studii la

Atena cu Iulian Apostatul.
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mati, le-a interzis sa se instruiasca prin lectiile lor. Atunci Apolinarie,

pentru ca era invatat si ingenios totodata, a prezentat in versuri eroice,

dupa modelul poemelor lui Homer, antichitatea ebraica de pina la im-

periul lui Saul si a impartit intreaga opera in douazeci si patru de earti,

dind fiecareia numele unei litere, conform impartirii homerice. A mai

facut si o alta opera, dupa fabulele lui Menandru, lucrate prin asema-

nare cu comediile ; a imitat si tragediile lui Euripide si lira lui Pindar.

Si, pentru a completa, preluind teme din Sfinta Scriptura, a compus

toate temele enciclopedic, foarte asemanatoare celor grecesti, prin

numar, calitate, moravuri, compozitfe, caracter si dispozitie. Si nu le

cinsteau din cauza batrine$ii oamenilor si pe care le credem ca sint

placute de folosit, ci, dupa parerea mea, le considerau (pe cele ale lui

Apolinarie) egale cu ale celor vechi. Caci a facut chiar imparatului o

carte, deloc obscura, impotriva filosofilor pagini, pe care a intitulat-o

< Pentru adevar». In aceasta carte, fara sa vorbeasca de marturiile sfin-

te, a dovedit ca si aceia s-au inselat, el insa cunoaste adevarul despre

Dumnezeu. Luind cunostinp de aceasta, imparatul a scris episcopilor

cunoscuti : Am citit si am dezaprobat. I-au raspuns episcopii : Si daca

ai citit, tot n-ai inteles ; caci daca ai fi in^eles, n-ai fi dezaprobat. Unii

spun ca scrisoarea a fost a lui Vasile, intiistatatorul Bisericii din Capa-

docia, ceea ce nu e de necrezut. Dar, fie ca e a lui, fie ca e a altuia, este

drept sa laudam inva^atura despre virtute. (Sozomen, V, 17).

CAPITOLUL XXXVm

DESPRE ACEIA CARE, DE DRAGUL BANILOR,

S-AU 1NDEPARTAT DE CREDINfA

Multi care, nu pe buna dreptate, aveau numele de crestini, pentru

ca puneau banii §i onorurile prezente mai presus de fericirea adevara-

tei credinte, au ajuns pina la nelegiuirea de a aduce sacrificii. Unul din-

tre acestia a fost sofistul Eubol din Constantinopol. Urmind obiceiurile

imparatilor, el s-a prefacut un fervent crestin sub Constantiu, dar sub

Iulian a devenit repede pagin ; iar dupa Iulian voia din nou sa fie

crestin. Prosternat cu capul inainte in fa^a usilor bisericii, el striga cu

glas mare : Calca^i-ma in picioare, smintit ce sint ! (Socrate, III, 11).
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CAPITOLUL XXXIX

CUM A JEFUIT IULIAN DE BANI PE CRESTINI

Cum Iulian se indrepta impotriva persilor, voind sa se razbune

pentru faptul ca sub Constantiu ei invadasera granitele romanilor, si

stiind ca in lupte se intimpla adesea nenorociri, si fiindca avea nevoie

de bani mai multi, a gasit modalitatea sa jefuiasca de bani pe crestini.

Le-a pretins bani multi celor care nu voiau sa aduca sacrificii si, de fapt,

erau impusi crestinii. Caci fiecare dintre ei daruia dupa starea sa ma-
terial si imparatul, printr-o colecta nedreapta, s-a justificat pe nedrept.

Caci unde nu era, aplica aceasta lege ; iar unde era, lua el insusi. Asa

ca paginii i-au asuprit greu pe crestini ; uneori ii chinuiau si prin tor-

turi corporale. Cind imparatul auzea acestea, le raspundea crestinilor

care se duceau la el, impiedicindu-i sa se apere : E de datoria voastra

sa indurati cu rabdare suferintele ; caci aceasta este inva^atura Dum-
ne^eului vostru. (Socrate, III, 11).

CAPITOLUL XL

CUM SI-AU BATUT JOC DE EL
LOCUITORII DIN ANTIOHIA

.,.. Si a venit imparatul in Antiohia cu gind sa lupte impotriva persi-

lor. Cum poporul se plingea ca marfa de vinzare abunda, dar se vinde

mai scump, voind sa-si arate boga^ia generozitatii sale, a stabilit preturi

mai mici decit trebuia in piata unde se faceau vinzari. Si dupa ce au

fugit circiumarii si diferitii negutatori, au lipsit cele necesare. Cei din

Antiohia insa cu greu au suportat acestea si i-au adus insulte impara-

tului. (Sozomen, V, 18). Se plingeau impotriva lui si faceau glume la

adresa barbii lui : barba lui era cam lunga. Spuneau deci : sa-i fie

tunsa, ca barba lui sa foloseasca la funii. Si fiindca de multe ori el

sacrifica idolilor un taur pentru credinta lui, a poruncit sa se faca un

altar in forma de taur, in imtregime din aur. Oamenii, birfindu-1 spu-

neau : taurul asta o sa rastoarne lumea. Infuriat pina la minie de aces-

te insulte a amenintat ca va distruge orasul Antiohia. De aceea, voind

sa se Intoarca la Tars in Cilicia, a poruncit sa fie pregatite cele ne-

cesare. Sofistul Libaniu 1-a facut sa renun^e la aceasta initentie, scriind

o carte in favoarea celor din Antiohia si, celor din Antiohia, despre

minia imparatului, carti pe care nu le-a publicat. Iar imparatul, refu-
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zind sa se razbune prin interventii militare, a indepartat minia indignarii

sale prin injurii reciproce. Caci a scris o carte placuta si destul de civi-

lizata impotriva celor din Antiohia, pe care a numit-o Antiohioa. Dar
a savirsit multe rele impotriva cre§tinilor chiar in orasul acela. (Socrate,

III, 15).

CAPITOLUL XLI

DESPRE STATUIA LUI HRISTOS,
DARIMATA DE IULIAN

Nu voi trece sub tacere, ci voi povesti ceea ce s-a intimplat sub

Iulian. Caci a fost un semn al puterii lui Hristos si un indiciu al miniei

lui Dumnezeu impotriva imparatului. Cind a aflat ca in Cesareea din

Filippi, oras al Feniciei, care se numea Panea, exista o statuie deose-

bita a lui Hristos, pe care a ridicat-o acolo femeia aceea vindecata de

curgere de singe, dupa ce a dat-o jos, a a§ezat acolo propria lui statuie.

Cind a cazut din cer un trasnet naprasnic, statuia a fost despicata pina

aproape de piept, iar capul §i gitul au fost aruncate intr-o parte §i

infipte in pamint. Dar cealalta parte a ramas pe loc pina azi §i a pastrat

semnul fulgerului. Atunci paginii au tirit statuia lui Hristos si au sfa-

rimat-o. Mai tirziu insa crestinii, adunind bucatile, au reconstituit sta-

tuia asezind-o in biserica, unde se pastreaza si azi. Aceasta statuie, asa

cum relateazfi Eusebie, se stie ca este leacul tuturor patimilor §i sufe-

rintelor. Linga ea au crescut niste ierburi de o specie pe care nu o

eunoaste nici un medic de pe pamintul nostru. (Sozomen, V, 20).

CAPITOLUL XLII

DESPRE BINEFACERILE IERBURILOR
CARE CRESC LlNGA LOCUL IZVORULUI DAtATOR DE VINDECARI

PRIN HRISTOS
SI DESPRE MINUNILE CARE SE PETRECEAU,

IN DIFERITE LOCURI, PENTRU NUMELE LUI HRISTOS

Eu cred ca, odata cu venirea lui Dumnezeu, nici o minune §i nici o

binefacere nu trebuie socotite de necrezut. Caci si multe alte minuni,

petrecute in orase si sate si de multe ori in provincii, au fost transmise

din vechime ca fiind adevarate — lucru pe care-1 voi dovedi indata.

Este in Palestina un oras numit Nicopole, care, desi e inca un sat,

cartea sfinta a Evangheliei il numeste Emaus. Dupa devastarea Ierusa-

17 — Casiodw
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limului si victoria asupra Iudeii, romanii 1-au numit Nicopole, dupa

sfirsitul victorios al razboiului. La intrarea in acest oras, la rascrucea

unde se stie ca, dupa inviere, Hristos a mers cu Luca si Cleopa,

avind de gind sa mearga in alt sat, este un izvor cu ape bune de leac,

care inlatura suferintele oamenilor si cura^S animalele suferind de

diverse boli. Asa cum se intimpla, se spune ca pe drum a aparut Hristos

inso^it de ucenicii Sai si §i-a spalat picioarele si astfel apa a devenit

tamaduitoare pentru diverse suferinte. Se spune chiar ca in Hermopol

din Tebaida, un arbore care e numit Perseidis ar tamadui bolile mul-

tora daca este legat de gitul bolnavului fruotul sau frunza sau o bucata

din coaja lui. Despre acest arbore se spune ca, pe cind Iosif a fugit de

Irod in Egipt, cu Hristos si cu Sfinta Fecioara Maria, a ajuns in orasul

Hermopol. Imediat ce au intrat in oras, acest copac, neputind doar rab-

da apropierea Mintuitorului Hirstos, s-a inchinat pina la pamint si L-a

adorat cu umilinp. Am povestit despre arborele acesta lucrurile pe

care le-am auzit de la multji. Cred insa ca acesta a fost un semn facut

cetatenilor de prezen^a divina ; sau pentru ca acest arbore era adorat

de religia pagina pentru mare^ia si frumuse^ea lui, s-a inclinat, nepu-

tind suporta divinitatea lui Hristos. Dar din cauza demonilor care tre-

murau cind vedeau pe eel ce distrugea asemenea lucruri ca §i toate

statuile egiptenilor, conform proorocirii lui Isaia, dupa alungarea de-

monului, pentru a-L marturisi pe Hristos arborele a ramas gol. La egip-

teni §i la palestinieni se pastreaza dovezile faptelor petrecute. (Sozomen,

V, 20).

CAPITOLUL XLHI

CUM I-A INARMAT IULIAN PE IUDEI
IMPOTRIVA CRESTINILOR SI DESPRE TEMPLUL DIN IERUSALIM

Si a§a Iulian i-a inarmat chiar pe iudei impotriva cre§tinilor. Con-

vocindu-i, in primul rind, i-a intrebat pentru ce nu aduc jertfe cind

legea le ordona sa aduca, si cum ei au raspuns ca intr-un singur loc li

s-a ingaduit sa aduca sacrificii, el a poruncit de indata Dumnezeului pc

care-L ura sa refaca templul distrus ; credea, nefericitul, ca el poate sa

se impotriveasca cuvintului Domnului al carui adevar s-a vadit odata

in plus prin acest fapt.

Iudeii primind cu placere cuvintele acestea au trimis vorba tuturor

iudeilor din toate parole lumii. Ace§tia, oriunde se intilneau, ofereau

bucuros bani pentru ridicarea templului ; si Imparatul a trimis o suma
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mare de bani, nu din darnicie, ci ca sa se impotriveasca adevarului. A
trimis si un conducator, pe eel mai vrednic realizator dintre mesterii

necredinciosilor. Caci se spune ca pentru a face cura^irea terenului, au

avut galeti de argint si cosuri si luntri. Si cind au inceput sa sape, oa-

menii luicrau mult in ziua fixata ; dar noaptea se inal^a pamint din

vale. Asa ca dupa ce inlaturau si ce ramasese din temeliile dinainte,

pregateau altele noi. Si dupa ce au pregatit, un vint puternic s-a pornit

deodata, s-a iscat furtuna si vijelie si au fost impra§tiate toate cele ce

fusesera pregatite. Si purtindu-se ei ca niste nebuni, neavind deloc con-

stiin^a rabdarii divine, s-a pornit intii un groaznic cutremur de pamint.

Si cine nu a fost patruns de tainele divine, a fost zdrobit. Dar cum nici

acest semn nu i-a ingrozit, fooul care iesea din temeliile pe care le

sapau a ars pe multi dintre cei care sapau, altera le-a ars miinile. Si

noaptea, cind mul^i dintre ei dormeau in porticul invecinat, a cazut

deodata chiar porticul, impreuna cu acoperisul si i-a strivit pe cei care

dormeau. In alta zi, s-a aratat pe cer semnul stralucitor al crucii min-

tuitoare 1;)1
. Pina si hainele iudeilor erau pline de mici semne de cruce,

fara insa sa straluceasca, ci colorate in negru. A§a ca razvrati^ii gin-

dind bine la acestea si cutremurindu-se de biciul divin, au revenit la

ai lor, marturisind ca exista Dumnezeu, dovedit, rastignit pe lemn

de stramosii lor.

Iulian auzind aceasta, in timp ce era deja vestit de toft, nu 1-a cu-

prins totusi teama, caci avea inima impietrita, ca si Faraon. (Teodoret,

III, 17).

131. Despre aratarea unei cruci luminoase pe cer scriu istoricul Sozomen in

Istoria bisericeascd (IV, 5) §i Sfintul Chiril al Ierusalimului, care a descris aceasta

aparitie cu totul neobi?nuita, la anul 361, imparatului Constantiu. A se vedea Epis-

tola catre Constantiu, preabinecredinciosul imparat, despte semnul luminos al crucii,

aratat pe cer, care a iost vazut 5n lerusalim, tradusa si publicata odata cu Catehe-

zele, partea II, Bucuresti 1945, p. 599—604. Sfintul Chiril relateaza Intre altele : «ln

aceste sfinte zile ale Sfintelor ancizeci de zile, la 7 mai, pe la ceasul al treilea din

zi, s-a aratat pe cer o cruce foarte mare facuta din luinina, care se intindea de de-

asupra Golgotei pina la sfintul Munte al Maslinilor. N-a fost vazuta de unul sau
doi, ci s-a aratat cu totul lamurit la intreaga multime a cetatii. Sa nu se creada apoi

ca a trecut iute ca o naluca ; dimpotriva, a fost vazuta cu ochii timp de mai multe

ceasuri pe pamint ; prin stralucirea sa orbitoare intrecea razele soarelui. Fara in-

doiala, crucea luminoasa ce s-a aratat pe cer ar fi fost intuxiecata de soare, fiind

biruita de strSlucirea razelor toi, daca ea n-ar fi oferdt privitorilor o stralucire mai

mare decit a soarelui» (p. 601).
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CAPITOLUL, XLIV

DESPRE RAZBOIUL CU PERSII
SI FELUL CUM A PIERIT ATUNCI IULIAN

Cind persii au aflat ca a murit Constantiu, au venit plini de incre-

dere la granule romanilor, declarind razboi. Penstru aceasta, Iulian,

dupa ce a strins armata, a trimis la Delfi, la Delos si la Dodona, ca sa

capete raspuns daca, pornind razboi, va izbindi. Atunci toft profefti ii

si dadeau incredere ca sa lupte si ii si fagaduiau izbinda. Un singur ras-

puns insa nu va fi greu sa il inscrie ca exemplu de minciuna si coru-

pere. Caci acesta suna astfel : Acum noi, zeii toft, pasim, consemnind

trofeele victoriei de linga fluviul Tir. Eu, Marte, voi fi comandantul

luptator al lor. Asadar se cuvine ca ei sa dea pe fa^a ridicolul acestor

profefti, care il numesc pe Apolo Pitianul domn intelept si stapin al

muzelor.

Eu insa ma incrincen dovedind minciuna coruperii lui. Caci a spus

Tir, voind sa spuna fluviul Tigru ; fiindca numele lui este asemanator

cu al Tirului. Fluviul acesta insa, pravalindu-se din muntii Armeniei

si curgind prin ogoarele asirienilor, se varsa in golful persic. Iar nefe-

ricitul, inselat de aceste raspunsuri, visa si treaz victoria ; si dupa lupta

cu persii se pregatea sa porneasca razboi cu cei din Galileea, caci asa

ii numea pe crestini, considerind ca e o rusine sa se razboiasca cu ei,

desi ar fi trebuit sa acorde mai multa importanta vitejiei lor. Caci

Socrate, chiar daca ar fi fost numit Critias, iar Pithagora, Phalaris, nu

ar fi avut parte de vreo neplacere din cauza schimbarii numelui ; si nici

Nereu, daca ar fi fost numit Tersites, nu si-ar fi pierdut frumusetea

cu care 1-a inzestrat natura. Neputind cuprinde cu mintea nimie din

toate acestea, a considerat ca, prin aceasta denumire, ne atribuie noua

ceva monstruos. Si increzator in raspunsul inselator, ameninta ca va

pune in biserici statui ale demonilor. (Teodoret, III, 18).

Dupa aceste amenintari, a fost infrint de un singur om in Bereea.

Caci acesta era nobil si era in fruntea senatului din orasul sau ; iar

zelul lui intru Hristos 1-a facut vestit. Caci vazind ca fiul sau a decazut

in lipsa de credin^a care era raspindita pe atunci, 1-a alungat din casa

si 1-a renegat in public. Fiul, intilnindu-1 pe imparat pe drum, in orasul

invecinat, i-a facut cunoscuta renegarea lui de catre tatal sau. Impara-

tul i-a ordonat tinarului sa nu vorbeasca nimic, fagaduindu-i sa-1 indu-

plece pe tata. Si cind a ajuns in Bereea, i-a invitat la prinz pe nobili si

pe mai-marii orasului
;
printre acestia era si tatal aceluia si i-a porun-

cit sa ia masa impreuna cu fiul lui. Si i-a spus itatalui, in timpul mesei :
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Nu mi se pare drept sa obligi pe cineva sa se abata de la vointa sa si

sa-si schimbe gindurile, daca nu vrea. Nu-i mai impune fiului tau sa

urmeze Invataturile tale, daca el refuza. Caci nici eu nu te oblig sa

urmezi religia mea, desi as putea foarte bine sa te silesc. Acela, inte-

legind ca e vorba de religia divina, spuse : Vorbesti, imparate, de acesta

care se insala, care il uraste pe Dumnezeu si care pune minciuna ina-

intea adevarului ? Atunci, imparatul, afisind o figura milostiva, spuse :

Nu-1 mai ponegri. Si intorcindu-si fata de la el, spuse tinarului : Am
eu grija de tine, fiindea nu pot sa-1 indemn pe tatal tau sa o faca.

Am relatat acestea nu degeaba, ci voind sa arat nu numai credinta

acelui om minunat, si cit de dispre^uita era puterea lui Iulian de mai

multi oameni. (Teodoret, III, 18).

Locuia in Antiohia un barbat minunat, dascal al tinerilor. Mai era

acolo si mult cunoscutul sofist Libaniu, lipsit de credinta, a§teptind

izbinda lui Iulian, avind in fata ochilor amenintarile lui. Si 1-a intrebat

pe dascalul nostru, luind oarecum in deridere credinta noastra : Acum,
zise, ce crezi ca face fiul teslarului ? Iar acela, dupa ce s-a gindit putin,

a prezis inspirat de harul divin, si a spus : Sofistule, Creatorul tuturor,

pe Care tu L-ai numit fiul teslarului, pregateste locsorul pentru inmor-

mintarea lui Iulian. Intr-adevar, dupa citeva zile s-a anuntat moartea

celui care se insela : a§ezat in locsorul lui a fost dus si a disparut tulbu-

rarea amenintarilor. (Teodoret, III, 18).

CAPITOLUL XLV

IN CE FEL A PREVESTIT MONAHUL IULIAN
MOARTEA 1MPARATULUI IULIAN
INAINTE DE A FI AUZIT DE EA

In vremea aceea preacredinciosul Iulian, poreclit Saba, despre a

carui viata am §i scris, si care in comportarea lui trupeasca parca imi-

ta viata ingerilor netrupeisti, inalta rugi nesfir§ite lui Dumnezeu, cind

a auzit amenintarile lipsite de credinta ale imparatului Iulian. Si in

clipa in care acesta a fost lovit, pe cind celalalt se ruga, a sjtiut de moar-

tea lui, cu toate ca se pare ca s-au petrecut mai mult de douazeci de

schimbari din acel loc pina la suferinta aceluia. Caci se spune ca, gemind

§i invocind indurarea Domnului, deodata siroiul de lacrimi s-a oprit, a

fost cuprins de bucurie si fata lui s-a inveselit. Vazind aceasta schim-

bare in sufletul sau slujitorii lui 1-au rugat sa le dezvaluie motivul

acestei bucurii neasteptate. Atunci el a spus : jefuitorul nemilos al viei
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celei sfinte si-a primit pedeapsa pentru pustiirile pe care le-a facut si

acum e mort, nu mai poate teroriza si ameninta. To# au tresalrtat de

bucurie aflind acestea si au inal^at lui Dumnezeu cintari de slava. Mai

tirziu au venit ve§ti ca moartea lui Iulian s-a petrecut in aceeasi zi si

aceeasi ora pe care a stiut-o si a prevestit-o acel batrin prea intelept.

(Teodoret, III, 19).

CAPITOLUL XLVI

despre felul nechibzuit
In care a condus iulian

Moartea lui Iulian a dovedit ca totdeauna s-a purtat fara chibzuin-

\a. Caci, pe cind trecea cu armata fluviul care desparte imperiile persilor

si romanilor, a incendiat corabiile fara sa-i previna pe solda^i sau sa le

vorbeasca, ci obligandu-i sa lupte. Indata comandantii, cuprin§i de gra-

ba, ii imbarbatau pe soldaft si ii incurajau ou o nadejde pe care impa-

ratul le-o spulberase cind, prin incendierea corabiilor, le facuse impo-

sibila intoarcerea. In plus, cind a trebuit sa stringa alimente pentru

soldati, nu a ordonait sa fie aduse nici din hotarele lor si nici n-a po-

runcit sa fie pradat ceva din belsugul dusmanilor. Si parasind ^inuturile

locuite, continua drumul prin locuri pustii, unde soldatii, lipsiti de hra-

na si de apa, fara calauza pe drum, ratacind prin provincia pustie, si-au

dat seama de sfaturile prea inteleptului imparat. (Teodoret, III, 20).

Stapinind multe sate si tabere, cucerea acum si orase. Cind a ajuns

in orasul Ctesifon, atita 1-a asediat pe rege, incit acesta ii trimitea nenu-

marate solii, fagaduind sa-i dea o parte din tara sa, daca renunta la

razboi. Dar Iulian nu a voit si nici nu s-a indurat de cei care il rugau ;

si nici nu s-a gindit ca a invinge este un lucru bun, dar a triumfa este

un lucru de invidiat. Avea incredere mai cu seama in arta magica pe

care o inva^a de la filosoful Maxim si socotea ca va avea parte de gloria

lui Alexandru Macedon sau chiar de una mai mare. Gindea, conform

parerii lui Pithagora si a lui Platon, ca, prin reincarnare, el are sufletul

lui Alexandru, sau ca este mai degraba un nou Alexandru, in alt corp.

De asta nici n-a vrut sa auda de rugaciunile regelui persilor. (Socrate,

III, 18).

Un batrin, dupa ce a avut la inceput conducerea prizonierilor prin

tinuturile pustii, pe urma, sub aparen^a unui tradator, s-a lasat platit
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ca sa le arate un drum mai scurt. Dar, dupa ce au mers trei zile si au

ajuns la o pustietate si mai mare, 1-au ucis pe batrin cu ciomegele,

caci a marturisit ca a facut acest lucru pentru libertatea patriei si ca

suporta cu rabdare orice tortura. In acest timp armata per§ilor a aparut

in fata armatei obosite de drum a romanilor si s-au pregatit pentru

infruntarea razboinica. (Sozomen, VI, 1). Se plingeau romanii ca impa-

ratul nu a vrut sa sfirseasca razboiul, cu fagaduin^a unui cistig. Intre

timp se impotriveau persilor, care ii hartuiau si de multe ori ii puneau

pe fuga pe romani. Dar Iulian era prezent calare, si-si imbarbata ar-

mata, amagindu-se, chiar lipsit de aparare cum era, cu nadejdea feri-

cirii sale. (Socrate, III, 18).

CAPITOLUL XLVII

DESPRE OMORIREA LUI IULIAN

O lance aruncata inspre el, trecind prin bra^, i s-a infipt in coaste.

Rana aceasta i-a adus sfirsrtul vie^ii. Dar cine i-a facut aceasta rana,

binemeritata, nu se stie pina astazi. Unii spun insa ca cineva nevazut

a facut aceasta, iar altii, ca un pastor dintre ismailiteni, al^ii, ca un

soldat ostenit de drum si de foame. Dar fie ca a fost un om, fie ca a

fost un inger, e limpede ca a savirsit acest lucru la porunca divina. Caci

se spune ca dupa ce a fost ranit, §i-a umplut mina cu singele sau §i 1-a

aruncat in aer, zicind : «Ai invins, Galileene !» Si in chiar acest fapt a

recunoscut infringerea in urma blasfemiei. (Teodoret, III, 20).

Iar Calist, oare pe atunci era in armata printre cei intimi ai impa-

ratului §i a intocmit istoria lui, spune ca a murit fiind ranit de un

demon. Iulian a murit deci in timpul celui de al patrulea consulat al

sau (An. 363), pe care 1-a purtat impreuna cu Salustiu, in ziua a §asea

a lunii Iunie, in tinutul persilor, in al treilea an de domnie si al saptelea

de oind a fost numit de Constantiu, in virsta de treizeci §i unu de

ani 132
. (Socrate, III, 18).

132. Cel mai bun studiu asuipra lui Iulian Apostatul 1-a f&cut Sfintul Grigorie

de Nazianz In Cu.vinta.Tile IV ?i V. A se vedea in aceasta privinta loan G. Coman,
Sfintul Grigorie de Nazianz despre impaiatul Iulian. Incercarea asupra Discursurilor
IV ?i V, vol. I (Institutul Roman de Bizantinologie, Nr. 5), Bucuresti 1938 ; Idem,
Cauzele generale ale politicii anticre$tine a imparatului Iulian dupa marturii patris-

tice (Institutul Roman de Bizantinologie, Nr. 6), Bucuresti 1938. In ceea ce priveste

atitudinea lui Iulian fata de cre§tini, se poate cerceta cu folos Diac. Dr. loan I.

Pulpea (Ramureanu), Lupta imparatului Iulian impotriva crestinismului, Bucure?ti

1942.
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CAPITOLUL XLVm

CE VRAJITORII au fost descoperite
dupa moartea lui

Dupa moartea lui au fost date la iveala unele vrajitorii. Ora§ul

Cara este acela care pastreaza pina astazi ramasitele lipsei lui de cre-

din^a. Mergind pe acest drum, fiindca prin Edesa nu voise sa treaca

din cauza cultului dreptei credinte, a intrat in templul care era cinstit

de pagini. Acolo, in timp ce celebra unele sacrilegii impreuna cu to-

varasii lui, a inchis usile si zavoarele si a poruncit solda^ilor sa fie

aten^i sa nu intre nimeni inauntru pina nu se va intoarce el. §i a

revenit si el si a celebrat acolo sacrilegii cu usile inchise, dupa ce a

pus unii solda^i sa stea de paza ca nimeni sa nu intre. Dar, cum o

domnie de pietate a urmat aceleia lipske de pietate, atunci cind unii

au intrat in templu, au gasit acolo statui ciudate ale imparatului si

celebra lui in^elepciune si pietate. Caci au vazut o femeie spinzurata

de par, cu miinile intinse, al carei pintece fusese deschis ca sa se cer-

ceteze in ficaitul ei izbinda asupra persilor. Aceasta nelegiuire a fost

descoperita la Cara.

Iar in Antiohia se spune ca au fost gasite in palat mai multe lazi

pline cu capete de oameni, si nenumarate corpuri de morti aruncate in

pu^uri. In acest oras, cind s-a anun^at moartea lui, to^i au tinut o fes-

tivitate publica si isi dadeau friu liber nu numai in biserici si la mor-

mintele martirilor, dar chiar in teatre predicau izbinda crucii si sareau

de bucurie impreuna cu preo^ii. Eu insa am socotit necesar sa mentio-

nez aici si strigatele de satisfac^ie ale lor, pentru ca amintirea acestor

lucruri sa fie pastrata si pentru posteritate. Caci strigau cu to^ii im-

preuna : «Maxime, prostule, unde sint profetiile tale ? A biruit Dum-
nezeu si Hristos al Sau». Aici trebuie sa se termine cartea, ca puterea

lipsei de credinta sa nu fie legata de o domnie de pietate. (Teodoret

III, 21 si 22).



CARTEA A VII-A

CAPITOLUL I

DESPRE AUSPICIILE LUI IOVIAN
SI CUM A IESIT EL DIN TERITORIILE PERSILOR

A doua zi, soldatii, intr-o cumplita agitatie, neingaduind nici o

aminare, ii pun lui Iovian pe cap panglica de imparat. Era un barbat

voinic si nobil, in vremea in care Iulian a propus milenariul prin lege

soldatilor, ca ei sa aleaga daca adue jertfe sau pleaca din armata. Iar

acela a ales mai degraba sa piarda Centura de militar, decit sa se su-

puna ordinelor unui imparat lipsit de credinta. Pe el Iulian il avea

atunci printre militari din motive de razboi.

In timp ce soldatii il trageau cu forta la domnie, el striga, spunind

ca nu vrea sa domneasca asupra unor pagini, deoarece el este crestin.

Dar dupa ce to^i au strigat intr-un glas, spunind ca si ei sint crestini,

a primit domnia. (Socrate, III, 19).

Se gindea dar Iovian la salvarea tuturor si in ce fel ar putea sa

scape armata teafara din incercuirea dusmanilor. Si nu a avut nevoie

de sfaturi deosebite, ci a cules rodul de mare pret al semintei evlaviei

sale. Caci Dumnezeu si-a araitat imediat purtarea de grija si a indru-

mat nehotarirea lui catre limanul lini^tii. Cind regele persttor a aflat

dificultatile lui, a trimis o solie si a cerut pace, apoi a trimis soldatilor

alimente si a ordonat sa fie pregatita intr-un loc retras o pia^a pentru

vinzarea lor. Dupa incheierea tratatelor, si-a adus acasa armata neva-

tamata. (Teodoret, IV, 2).

Aceste tratate, oricit de rusinoase pentru gloria romanilor, erau pe

potriva vremurilor. Caci, renun^ind la Siria si cedind persilor orasul

Nisibe din Mesopotamia, a plecat. Aceste vesti i-au imbarbatat pe cres-

tini, dar pe pagini i-au umplut de jale. Soldatii invinovateau mult entu-

ziasmul imprudent al lui Iulian si ii atribuiau lui pricina pierderii ho-

tarelor romanilor ; fiindca, amagit de un fals tradator al persilor, a dat

foe corabiilor care transportau grine pe fluviu §i a supus la foame pe sol-

dati. (Socrate, III, 19).
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CAPITOLUL II

CE A SCRIS SOFISTUL LIBANIU IMPOTRIVA CRESTINILOR
SI IN CE FEL ISTORIOGRAFUL SOCRATE

A CONTRAZIS SPUSELE LUI

Sofistul Libaniu 133 a scris atunci o carte in care il caina pe Iulian

si pe care a intitulat-o «Iulianus», de buna seama fascinat de renumele

lui ; in carte aminiteste si car#le pe care le-a publicat Iulian impotriva

crestinilor. Si daca sofistul a adus laude imparatului, eu le-as trece

sub tacere, urmind datele istoriei.

Dar fiindca un retor atit de talentat ponegreste parca religia cres-

ting in memoria car^ilor lui Iulian, tocmai pentru aceea trebuie spuse

citeva lucruri impotriva lui, pornind chiar de la cuvintele lui.

Imparatul, prelungind nop^ile de iarna — zice — cind se apleca

asupra car^ilor care vorbesc despre omul Dumnezeu din Palestina si

despre Fiul lui Dumnezeu, se lupta cu mai multa staruin^a si, in aceas-

ta lupta, a reusit sa prezinte ca ridicol si desertaciune cele cu care sint

cultivati aceia. In aceste preocupari a fost considerat mai intelept,

decJt batrinul Tirius. Sa fie binevoitor Tirius asta si sa primeasca linis-

tit cuvintele mele.

Acestea sint cuvintele lui Libaniu. Eu insa stiu ca el era un sofist

din cei mai buni ; daca totusi nu ar fi avut aceeasi religie ca impara-

tul, tot ceea ce spun crestinii despre Iulian ar fi spus si el atunci si

poate, ca retor, ar fi exageratt. C§ci si cit a trait Constan^iu 1-a coplesit

cu laude, si dupa moarte, cu injurii referitor la nelegiuirile lui. Si daca

batrinul Porfiriu 134 ar fi fost imparat, ar fi socotit cartile lui mai pre-

sus decit ale lui Iulian. Dar si Iulian, daca ar fi fost sofist, ar fi spus

ca §i el e rau, ca si Eubol. Asa ca acela, ca unul din suita lui, ca sofist

si prieten al imparatului, a spus ce a gindit ; si noi, atit cit putem, sa

ne impotrivim.

Intii a spus ca se apleca asupra car^ilor, prelungind noptile in tim-

pul iernii. A se apleca asupra cartilor inseamna ca avea inten^ia sa

faca polemica, asa cum obisnuiesc sofistii. Caci cartile le stia de mai

133. Sofistul Libaniu (f 393), ultimul mare retor pagin, a sprijinit politica lui

Iulian Apostatul de a reintroduce religia pagina. A fost profesorul de retorica al

Sfintilor Vasile eel Mare, Grigorie de Nazianz si loan Gura de Aur.
134. Porfiriu (232^—304), filosof neoplatonic, a scris o carte intitulata Contra

crestinilor, care nu s-a pastrat, fiind arsa in 435 din ordinul imparatului Teodosie II.

Eusebie de Cezareea, in Istoria Bisericeasci (VI, XIX, 2—10) spune ca Porfiriu de-

faima Sfintele Scripturi si pe crestini, in special pe Origen, despre viata caruia da
informatii inexacte si mincinoase.
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de mult ; dar atunei se apleca asupra lor si mai mult se indirjea. De
unde rezulta limpede nu ca a reusit sa le combata, cum crede Libaniu,

ci ca era fraiminbat de slabieiunea adevarului ltd
; §i toate care acolo

sint puse bine si cu prudenta, se muncea sa le ponegreasca ca un de-

tractor. Caci nu spunea nimie care sa reziste in orice situate ; ci, ba

rasturnind, ba ascunzind adevarul, afirma mineiuni despre acela cu

care se duce polemica. Si cine este impotriva cuiva, ca un dusman, nu
numai se poarta ca atare, dar se apuca si sa vorbeasca. Faptul ca Iulian

sau Porfiriu, pe care il numeste batrinul Tirius, au fost amindoi detrac-

tori, rezulta limpede din cuvintele lui. Caci Porfiriu, in istoria filoso-

fiei, pe care a redactat-o el, defaimeaza via^a lui Socrate, eel mai mare

filosof ; si a spus despre el asemenea lucruri cum obisnuiesc cei care

tin sa aduca prejudicii. Asa a faeut si cu Socrate, pe care grecii il con-

siderau vrednic de admirat, pentru curatia lui, pentru dreptaitea §i ce-

lelalte virtu^i. Pe acesta, Platon, minunatul filosof al lor, si Xenofon

si al^i filosofi din ceata lor nu numai ca il cinstesc ca pe unul iubit de

Dumnezeu, dar afirma ca a fost chiar mai in^elept decit este un om.

La rindul sau, Iulian, din invidie, si-a dat pe fa^a sentimenitele lui

pentru imparati si, criticind via^a tuturor celor care au domnit inainte

de el, nu 1-a cru^at nici pe filosoful Marcu. Nu cred necesar sa spun

mai mult. Caci eu, intelegind caracterul lor din spusele amindurora, am
zis acestea.

Sa auzim insa ce relateaza Grigorie de Nazianz despre Iulian. In

cartea a doua impotriva paginilor, spune, dupa altele, si urmatoarele :

«Acestea le-au transmis altora despre Iulian insesi faptele si puterea

imperiala pe care si-a asumat-o ; mie insa mi s-a dezvaluit caracterul

lui mai mult, cind 1-am cunoscut mai bine pe acest om la Atena. El

venise acolo pe vremea cind fratele sau era considerat dusmanul impa-

ratului. Si venirea lui acolo a avut un dublu scop : unul oarecum mai

decent, prin care spunea ca el a venit ca sa vada Elada si sa se instru-

iasca ; altul insa, ascuns si prea putin cunoscut, sa se informeze asupra

acelora care aduc jertfe demonilor si asupra barbatilor in§elatori, fiind-

ca nu avea inca dezlegare pentru lipsa lui de credin^a. Asa ca nu de-

geaba am fost cu luare-aminte. Caci nu intimplator am vazut aceste

lucruri ; dar nestatornicia comportarii lui si abateri repetate m-au fa-

cut sa fiu prevazator. E profet deosebit acela care priveste bine. Caci

nici un semn nu mi se parea in favoarea lui. Grumaz neclimtit, umeri

mobili, ochi iscoditori indreptati aici si acolo si aruncind priviri fu-

rioase
;
picioare frematind de nerabdare, nari respirind insulte si dis-

pret, atitudini ridicole §i avind intr-una tocmai acest aspect ; un ris ne-

stapinit si aproape clocotind ; aoceptari inso^ite de nega^ii, o ra^iune
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lipsita de orice ratiune, intrebari fara nici o rinduiala si o replica in

total dezacord cu ceea ce ii este de fapt pe plac. Dar ce sa mai intind

vorba ? Pe el 1-am cunoscut inaintea operelor lui, si din opere 1-am

recunoscut. Si chiar daca ar fi de fata cei care erau atunci, ar aduce

marturie ca, de indata ce am vazut acestea, am si spus : «0, ce rautate

hraneste republica romanilor !» Si dupa ce am prevestit acestea, am
dorit ca mai bine sa fiu mincinos. Caci ar fi fost mai bine asa, decit

sa se umple pamintul de asemenea nelegiuiri. Cred ca niciodata nu au

fost asemenea catastrofe, chiar cind au aparut multe potopuri, multe

incendii, multe molimi si prabusiri de pamint ; desi se spune ca oame-

nii au fost inumani, si cruzi, si potrivi^i dupa diferite firi. De aceea a

avut un sfirsit vrednic de trufia sa».

Acestea le-a relatat Grigorie despre Iulian.

Insa cei care au rostit multe vorbe impotriva crestinilor s-au stra-

duit sa denatureze adevarul, interpretind cite ceva din scrierile sfinte,

schimbind altele, prezentind totul conform propriei lor intent;ii. Multi

insa, opunindu-li-se, au dezvaluit aceste lucruri, distrugind si comba-

tind sofismele lor zadarnice. Si inainte de toti, Origen, desi a trait cu

mult timp inainte de Iulian. Caci el, privind in fat^a si interpretind

acele lucruri care pareau ca tulbura pe cititorii de car^i sfinte, a lasat

de o parte nascocirile sofiste ale detraotorilor. Daca Iulian si Porfiriu

ar fi citit mai des acestea, acceptindu-le cu drag, si-ar fi indrumat poate

catre alte lucruri cuvintele lor si nu s-ar fi dedat la blasfemii sofiste.

Faptul ca imparatul s-a silit sa ponegreasca acele carti in fa^a unor

ignoranti si a unor simpli facatori de cuvinte, si nu in fa^a acelora

care dobindesc adevarul Sfintelor Scripturi, se vede clar din acest lucru :

alegind acele cuvinte care sint asezate mai omeneste pentru o buna in-

telegere, dupa ce a adunat multe exemple de felul aeesta, in cele din

urma spune : «Fiecare din acestea, daca nu au o int^legere de negrait,

sint pline de cea mai mare hula adusa lui Dumnezeu». Acestea le-a spus

Iulian in cartea a treia impotriva crestinilor. Insa in cartea pe care a

redaotat-o despre cinism, aratind cum trebuie sa fie plasmuite povesti-

rile sfinte, spune ca adevarul lor trebuie ascuns. Ccici spune asa : «Na-

iturii ii place sa fie ascunsa si fiinta tainica a zeilor nu sufera sa patrun-

da prin cuvinte goale in urechile profane». Se eviden^iaza prin acestea

ca imparatul a avut indoiala asupra Sfintelor Scripturi, fiindca sint

cuvinte tainice, care trebuie contemplate intr-un fel de negrait. Dar

se revolta pentru ce nu au avut cu to^ii aceeasi parere si insi&ta asupra

acestora care intre crestini par ca accepta cu simplitate spusele divine.

Nu trebuia sa se revolte impotriva celor simpli si nici sa se infurie din

cauza lor impotriva scrierilor sfinte, nici sa prinda ura si sa respinga
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acele lucruri pe oare le intelesesera mai bine, deoarece nu toti gindeau

atunci asa cum. voia el. Era deci la fel cu Porfiriu. Acesta, jignit de

niste crestini din Cesareea Palestinei, nemaistapinindu-si minia, a parasit

crestinatatea, furios ; si scriind blasfemii din ura pentru du§mani a

fost lipsit de crestinatate, asa cum 1-a invinuit Eusebie al lui Pamfil.

Imparatul insa, infirmindu-i scrierile, s-a puntat cu mindrie fata

de crestinii mai simpli ; de la acea suferinta s-a intors catre blasfemiile

lui Porfiriu. Amindoi au gresjt cu voie si, pacatuind cu :stiinta, au si fost

pedepsiti cu pedeapsa meritata.

Cind deci sofistul Libaniu a spus, oarecum in bataie de 30c, ca in

Palestina fac Dumnezeu un om, si un Fiu al lui Dumnezeu, pare ca

uita cuvintele sale. Caci la sfirsitul cartii lui 1-a zeificat pe Iulian, zi-

cind, printre altele : «Caci aproape au zadarnicit prima veste a mortii

iui, pentru ca s-a socotit ca a mintit in privinta lui Dumnezeu». §i, putin

mai jos, spune : «0, copil al demonilor, si discipol al demonilor, si inchi-

na-tor al demonilor». Desi cineva ar intelege altfel acestea, el a spus

totusi despre Iulian aceleasi lucruri pe care le afirma crestinii si care

li se imputa. Daca s-ar fi gindit sa-1 laude, trebuia sa ocoleasca acest

termen si sa nu-1 indice ca pe cineva consacrat demonilor, asa cum a

indepartat celalalt cuvint pe care, cind i-a fost repro^at, 1-a sters. Caci

ratiunea sfinta a crestinilor a §tiut in ce fel omul Hristos a fost facut

Dumnezeu si cum, ca om, a fost vazut, dar ca Dumnezeu, nevazut, si

cum amindoua acestea sint adevarate. Paginii insa, inainte de a crede,

nu pot sa inteleaga. Caci cuvintul divin spune : «Dacd nu veti crede, nu
veti intelege» (Isaia 7, 9). De aceea ei nu se rusineaza ca multi oamerii

isi fac zei, si cu ce bune obiceiuri sint instiituiti, ?i drepti si curati si

nu inselatori, nedrep^i sau betivi, adica Hercule, Dionisos si Asclepios,

asa cum Iulian nu se rusineaza sa-i invoce in cartile lui. Daca as vrea

isa insir dintre acestia zeitatile barbati si femei, as da loc unei lungi

digresiuni. Dar pentru cei care vor sa cunoasca, este destul sa pome-
nim acestea : Pallium a lui Aristotel si Corona lui Dionisie si cartea lui

Eginus de multa smintire si multimea de poeti care, scriind despre ase-

menea lucruri, au aratat cu adevarat ridicolul si desertaciunea teologiei

paginilor.

Dar sa aratam ca e ceva specific paginilor sa zeifice pe oameni cu

cea mai mare usurinta. Rodienilor, preocupati de calamitate, li s-a

raspuns sa impace pe preoul frigian Atis cu nebuniile celebre ale fri-

gienilor. Raspunsul suna astfel : Impacati pe Atis, zeul mare, curat

Adonis, al unei vieti bune, datator de bogatii, si pe Dionisos cu plete

lungi. In acest raspuns, pe Atis, care, dintr-o iubire nebuna, s-a omorit

singur.il numeste si Adonis si Dionisos.



270 CASIODOR

Cind Alexandra Macedon a trecut in Asia, congresul fiind favora-

bil lui Alexandru, a nascocit aceste versuri : Dintre zei consulta-1 pe

Jupiter, si slaveste pe Minerva cea de trei ori nascuta, tu, care in corpul

tau muritor ascunzi un rege divin, pe care Jupiter 1-a zamislit dintru

inceput ca ajutor al eroilor ; legile bune ale veseliei 1-au hotarit rege

pe Alexandru. Acestea le-a rostit demonul in Pitia ; cei care linguseau

impreuna pe cei puternici, ii si zeificau.

Ce sa mai zicem daca 1-au zeificat pina si pe atletul Cleomede,

spunind : «Cleomede, ultimul dintre eroii cetatii, pe care sa-1 cinstiti

cu jertfe, caei inca nu e muritor».

Din cauza acestui raspuns, Diogene Cinicul §i filosoful Enomau
1-au dezaprobat pe Apolo Pitianul. Iar locuitorii din Cizic 1-au numit pe

Adrian al treisprezecelea zeu. Dar tocmai Adrian 1-a zeificat pe iubitul

sau Antinous. Si Libaniu nu spune ca acestea sint ridicole si desertaciu-

ne ? Si cu aceasta digresiune sa consideram suficiente cele spuse spre

discreditarea lui. (Socraite, III, 19).

CAPITOLUL III

DESPRE CREDINfA CEA DREAPTA A LUI IOVIAN
SI CE I-A RASPUNS ATANASIE DIN ALEXANDRIA

Imparatul Iovian deci, imediat ce a pa§it pe pamantul imperiului sau,

a ordonat in primul rind ca episcopii sa se intoarca din exil si a recu-

noscut ca trebuie sa se restituie bisericile acelora care au respectat cu

strictete credin^a marturisita la Niceea. I-a scris si lui Atanasie, care

era eel mai de seama aparator al acestor dogme, cerindu-i sa-i raspunda

in scris adevarata invaptura a dogmelor divine. Acesta, convocind pe

episcopii cei mai buni predicated, i-a raspuns rugindu-1 sa pazeasca

credin^a martursita la Niceea, ca fiind conforma cu invatatura aposto-

lica. (Teodoret, IV, 2). Cuprinsul acestei scrisori este urmatorul :

Atanasie si ceilalti episcopi veniti in numele tuturor episcopilor

din Egipt, Tebaida §i Libia, catre prea credinciosul si preamilostivul

Invingator, August, Iovian.

Se cade ca un imparat iubitor de Dumnezeu sa aiba voinl^i de a

invata si dorinta de cele sfinte. Astfel, avind inima in mina lui Dum-
nezeu, vei cirmui in pace imperiul de-a lungul multor ani. Si fiindca

tu vrei, cu evlavia ta, sa inveti credinta Bisericii universale, ne-am

ingrijit sa-I mul^umim lui Dumnezeu pentru aceasta, ca sa facem cu-

noscuta evlaviei tale credinta marturisita la Niceea de catre toti Pa-
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rintii. Unii care au renegat aceasta credinta s-au razvratit impotriva

noastra, pentru ca nu am fost de acord cu nebunia lui Arie. Acestia

au devenit auitorii ereziei si schismei Bisericii universale. Credinta in

Domnul nostru Iisus Hristos, adevarata si pioasa, este limpede pentru

toti si este cunoseuta si citita in scrierile dumnezeiesti. Caci intru aceas-

ta credinta au suferit martiriul sfintii care acum odihnesc intru Dom-
nul. Credinta ar fi ramas pururi neatinsa, daca abilitatea unor eretki

nu ar fi incercat sa o pingareasea. Caci unul ca Arie si adeptii lui au

incercat sa se razvrateasca si sa strecoare lipsa de credinta impotriva

ei, zicind : din cele ce nu existau, si ca Fiul lui Dumnezeu este creatura

si faptura si ca poate sa se schimbe. Asa i-au atras pe multi, astfel

incit pina si aceia care pareau ca sint cum trebuie au fost tiriti in

aceasta blasfemie. Dar Parintii nostri, intrunindu-se, asa cum am mai

spus, in sinodul de la Niceea, au anatematizat secta lui Arie si au mar-

turisit credinta Bisericii universale, intemeindu-se pe Scriptura. Si prin

aceasta marturisire erezia a fost potolita pretutindeni unde aparuse. Si

aceasta credinta era citita si predicata in toate bisericile. Dar fiindca

unii voiau sa reinvie erezia lui Arie, au pornit sa anatematizeze tocmai

aceasta credinta proclamata la Niceea. Unii insa i§i inchipuie ca ei mar-

turisesc aceasta credinta, dar ei §tiu ca neaga tocmai adevarul, inter-

pretind altfel consubstantialitatea, §i hulind impotriva Duhului Sfint,

cind spun ca este creatura si faptura slavita de Fiul.

Considerind, prin for^a imprejurarilor, ca ofensa nascuta din aceas-

ta pricina impotriva poporului da prilejul marturisirii evlaviei tale,

ne-am ingrijit de sinodul din Niceea
;
pentru ca pioasa ta credinta sa

stie cu cita exaotitate este consemnata si cit de mult gresesc aceia care

vor sa predice ceva in afara ei. Afla, imparate iubitor de Dumnezeu,

ca aceasta este predicata din veac si pe aceasta au marturisit-o Parintii

intruniti la Niceea. Si cu aceasta credinta sint de acord toate Bisericile

din Spania si din Britania, si nu mai putin cele intemeiate in Galia,

Italia si Dalmafia, in Misia si Macedonia si totodata in intreaga Hela-

da ; dar si in intreaga Africa, Sardinia, Cipru, Creta, Pamfilia, Licia,

Isauria si in tot Egiptul, si in Libia, in Pont, in Capadocia si la partii

din vecinatate, si Bisericile din Orient, cu exceptia citorva, adepte ale

lui Arie. Am stiut, din probe, hotarirea tuturor in^elegerilor prealabile

si avem scrisori, si ii cunoastem pe aceia, imparate iubitor de Dum-

nezeu. Desi unii si altii, putini, contrazic aceasta credinta, ei nu vor

putea aduce un prejudiciu pe tot globul pamintesc. Imbolditi de muKa
vreme de erezia ariana, acum ei contrazic cu multa indirjire evlavia
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insasi. Si pentru ca piosenia ta sa cunoasca acestea, desi poate le stie,

ne-am straduit totusi sa alaturam credinta marturisita de trei sute opt-

sprezece episcopi in sinodul de la Niceea.

Credinta sinodului de la Niceea este aceasta : Credem intr-Unul

Dumnezeu, Tatal, Atottiitorul, Facatorul tuturor celor vazute si neva-

zute. Si in Unul Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul

nascut, din Tatal nascut, adica de aceeasi fiinp cu Tatal, Dumnezeu din

Dumnezeu, Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu
adevarat ; nascut nu facut, de o fiin^a cu Tatal, prin Care toate s-au

facut, cele din cer si cele de pe pamint, Care pentru noi oamenii si

pentru a noastra mintuire S-a coborit din ceruri, S-a inttrupat, S-a facut

orn, a patimit si a inviat a treia zi. S-a inaltat la cer si va veni sa

judece viii si mor^ii. Si in Duhul Sfint. Iar pe aceia care spun : Era pe

cind nu era, si inainte de a se naste nu era ; si ca a fost facut din cele ce

nu existau, sau din alta substantia ori esenta ; zicind ca Fiul lui Dum-
nezeu este creat, sau ca se poate schimba, sau muta — pe acestia Sfinta

Biserica Apostolica si Universala ii anatemaltizeaza.

In aceasta credinta, imparate iubitor de Dumnezeu, noi trebuie sa

staruim ca intru Una Sfinta si Apostolica sa nu fie schimbata de o coru-

pere a cuvintelor sau de o disputa ; ceea ce au facut la inceput sectantii

lui Arie, zicind ca Fiul este din ceea ce nu a fost, si, ca era cind nu era
;

si ereat, si facut, si supus schimbarii.

Pentru aceasta, asa cum am mai spus, sinodul de la Niceea a ana-

tematizat erezia in felul urmator : a fost marturisita credinta, in ade-

var (in Treime). Caci nu au spus, simplu, Fiul asemenea Tatalui, ca sa

nu se creada, simplu, ca este Dumnezeu adevarat asemenea lui Dum-
nezeu. Dar au scris si ca este consubstantial, ceea ce este specific unui

fiu din nastere adevarat, nascut din tatal adevarat si propriu.

Si nu L-au instrainat nici pe Sfintul Duh de Taital si de Fiul, ci

mai curind L-au slavit impreuna cu Tatal si cu Fiul intr-o singura cre-

dinta in sfinta Treime, pentru ca divinitatea este una singura in Sfinta

Treime. {Teodoret, IV, 3).

Citind imparatul aceasta scrisoare si-a irutarit stiinta si simtirea pe

care le avusese despre cele sfinte ; si a redactat inca o lege ca sa se

redea Bisericilor obisnuitele grine, asa cum statornicise marele Con-

stantin, iar Iulian interzisese sa fie date. Si fiindca foametea ivita din

cauza lipsei de credinta a lui Iulian nu ingaduia sa fie platita atunci

tbata suma pe care o notarise Constantin, Iovian a fagaduit sa faca

cheltuieli pentru moment doar a treia parte, astfel incit, la incetarea

foametei, sa poata fi date toate grinele. (Teodoret, IV, 4).
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CAPITOLUL IV

CUM AU PROSPERAT DREPTCREDINCIOSII
IN VREMEA LUI IOVIAN SI ERETICII AU FOST CONSTRlNSI

Asadar a rechemat imparatul pe episcopii trimisi in exil de Con-

stantfu si care nu se grabisera sa se initoarca in timpul lui Iulian. Atunci

se inchideau si toate templele paginilor, iar preotii fugeau in toate par-

tile ; imbracati la inceput cu mantie, isi paraseau tocmai aceasta imbra-

caminte si se intorceau la infa^isarea obisnuita. S-a pus capat si var-

sarii de singe, care in timpul lui Iulian se practica fara masura. Pe

de alta parte, crestinii nu se liniisteau : caci intiistatatorii altor cre-

din^e se duceau mereu la imparat, crezind ca obtin de la el bunavoin^a

impotriva du§manilor lor. Mai intii, macedonienii i-au trimis imparatu-

lui o scrisoare cerindu-i sa alunge din Biserica pe aceia care predicau

ca Fiul nu este asemenea si sa fie ei prim^i in Biserica. Cei care tri-

misesera scrisoarea erau Vasile din Ancira, Silvan din Tars, Sofronie

din Pompeiopol, Pasinic Zilenul, Leontiu Comanul, Calicra Claudiopo-

litul, Teofil Castabalen. Primind scrisoarea acestora, imparatul le-a tri-

mis-o inapoi fara raspuns, spunind doar acestea : «Eu urasc conflictele,

dar ii iubesc si ii cinstesc deopotriva pe aceia care se grabesc spre buna

intelegere». Si aceasita a fost considerata o juruinta a imparatului. Caci

atunci a fost data pe fa^a intentia sectantilor lui Acachie ; si, ca de obi-

cei, s-au referit la juruinta imparatului. Intrunindu-se in Antiohia Siriei,

au stat de vorba cu Meletie, care se desparftse de ei de pu^in timp §i

dadea impresia ca apara astfel ideea de consubstantialitate. Si asta au

facut, pentru ca il vedeau ca este onorat, atunci cind imparatul ezita.

Intocmind de comun acord o scrisoare, au marturisit consubstanftalita-

tea si, intarind credinta de la Niceea, i-au trimis-o imparatului. Con-

tinutul acestei carti este urmatorul : Preacredinciosului nostru stapin

Iovian, Augustul, Biruitorul, iubitor de Dumnezeu, sinodul in prezenta

episcopilor din diverse provincii intruni^i in orasul Antiohia. Ca evla-

via ta s-a straduit in primul rind sa slujeasca pacea si buna intelegere,

o stim bine si noi, imparate iubitor de Dumnezeu. Nu ignoram nici ca

bine ^i-ai asumat astfel culmea adevaratei unitati si dreptslavitoarei

credin^e. Dar ca sa nu fim considers^ alaturi de aceia care falsifica in-

vatatura adevarului, adaugam evlaviei tale ca noi am primit ;si respec-

tam credinta ftnuta de la inceput la Niceea. Cit priveste cuvintul de

consubstantialitate, care pentru unii se pare ca are alt in^eles, noi spu-

nem ca a primit din partea Parin^ilor interpretarea cuvenita, care in-

18 — Casiodor
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seamna ca Fiul este de o fiinta cu Tatal si ca este asemenea Tatalui

prin fiinta. Caci nu credem in vreo patimire cu privire la nasterea ne-

graita. Si nici cuvintul zis substan^a (fiinta) nu este insusit de Parinti

conform uzantei paginilor, ci spre nimicirea adeptilor lui Arie, care s-au

pornit sa predice cu lipsa de pietate ceva despre Hristos ca ar fi din

cele ce nu existau. Lucru pe care acestia, care afirma acum neasema-

narea, au cutezat fara chibzuin^a sa-1 savirseasca cu indrazneala si bru-

talkate spre ruinarea bunei intelegeri din sinul Bisericii.

De aceea, alaturam acestei relatari a noastre un exemplar al cre-

dintei sinodului de la Niceea, pe care o impartasim asa cum trebuie.

Ea este astfel : Credem in Unul Dumnezeu, Tatal atottiitorul, si cele-

lalte.

Si subscrisii : Meletie, episcopul Antiohiei, de acord cu cele con-

semnate mai sus, Eusebie din Samosata, Evagrie din Sicilia, Uranie din

Apamea, Zoil din Larissa, Acachie din Cezareea, Antipater din Rhosos,

Avramie Urimenul, Aristonic din Seleucobel, Barlabent din Pergam,

Uranie din Melite, Magnus din Calcidia, Eutihie din Eleuteropol, Iosa-

cie din Armenia Major, Titus din Bostra, Pelagie din Laodiceea, Ara-

bian Adriensis, Piso Adadenul prin presbiterul Lamirie, Sibian din

Zeugma, Atanasie din Ancira prin presbiterii Orphit si Aetie, Ireneu

din Gaza, Piso din Augusta, Patricie din Palti prin presbiterul Lami-

rie, Anatolie din Berea, Theotim Aramenul, Lucian Arcenul.

Aceasta scrisoare o gasim consemnata in colec^ia sinoadelor lui

Sabin. Imparatul insa isi propusese sa curme prin cuvinte blinde si con-

vingatoare conflictele celor care erau in dezacord, zicind ca nimeni

dintre credinciosii de orice credin^a nu va avea de suferit vreo nepla-

cere, dar ca ii iubeste si ii cinsteste pe aceia care se straduiesc pentru

unitatea Bisericii.

Ca asa a ficut o spune si filosoful Temistiu, in elogiul pe care 1-a

adus consulatului lui, in care il admira pe imparat pentru cS a ingSduit

fiecSruia sa se inchine cui vrea ; si ca a indepartat obiceiurile lingu^i-

torilor pe care ii ironizeaza mult, spunind ca se comports cu silnicie.

(Socrate, III, 20 si 21).

Imparatul a mai dat aitunci celui care exercita prefectura, pe nume

Secund, o lege pretoriana : sa fie condamnat la pedeapsa capitala acela

care indrazne^te s§ violeze o fecioara sacra in pat nuptial sau care are

priviri necuviincioase, ca sa nu spun sa incerce s5 o rSpeasca. A dat

aceasta lege fiindca in timpul lui Iulian unii indraznisera sS-si ia so^ii

in felul acesta. (Sozomen, VI, 3).
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CAPITOLUL V

ATANASIE A VENIT LA IOVIAN,
CARE L-A CINSTIT CUM SE CUVINE

In vremea aceasta episcopul Atanasie, cu resedinta la Alexandria,

^inind sfat cu citiva dintre ai sai, a socotit ca e bine sa-1 vada pe impa-

ratul crestin. §1, venind la Antiohia, 1-a informat pe imparat despre

ceea ce trebuia. Unii spun ca imparatul chiar 1-a chemat ca sa-i spuna

ce i se pare necesar pentru religie si dreapta credin^a si stabilind cum
se cuvenea problemele Bisericii, se gindea la o revenire. Dar Euzoie,

din secta lui Arie, episcopul orasului Antiohia, se straduia sa fie hiro-

tonit episcop in Alexandria un eunuc, Probatian. In timp ce se petre-

ceau acestea, Luciu Alexandrinul, numit presbiter de catre George, s-a

dus la imparat, ponegrindu-1 pe Atanasie ca ar fi fost pus in afara

legii in timpul episcopatului lui si ca a fost de mai multe ori exilat in

timpul imparatilor de pina atunci si ca acesta ar fi prilej de discordie

cu privire la cele sfinte. In sfirsit, mai implora sa fie numit alt episcop

in orasul Alexandria. Dar imparatul, stiind ce uneltiri s-au tesut im-

potriva lui Atanasie, nu a luat in seama aceste acuzatii si a poruncit lui

Luciu, dupa multe ameninpri, sa taca. Iar Probatian si partizanii sai

eunucii, faptuitori de nelegiuiri si tulburari de felul acesta, a hotarit

ca trebuie sa fie pedepsi^i. Iar pe Atanasie, devenit eel mai bun prieten

al sau, 1-a trimis in Egipt ca sa hotarasca situatia Bisericilor si a poporu-

lui, asa cum va crede el. Se spune ca 1-a laudat pentru neobisnuita lui

virtute si intelepciunea sa in raporturile cu oamenii. Unii spun ca, sub

imparatul Constan^iu, inaintte ca Biserica sa fie condusa de arieni, 1-a

vazut in vis pe monahul Antonie sj parca niste catiri framintau cu copi-

tele sfintul altar ; trezindu-se a spus ca Biserica este calcata in picioa-

re de oameni adulteri si corup^i. Ca acestea nu au fost minciuni au do-

vedit-o initimplarile de dupa aceea. (Sozomen, IV, 5).

CAPITOLUL VI

DESPRE CONSULATUL SI SFlR§ITUL LUI IOVIAN

Imparatul, infrinind atunci furia ereticilor, a plecat din Antiohia

si s-a dus la Tars, in Cilicia, si acolo a ingropat corpul lui Iulian. Si pe

cind se desfasurau solemnitatile de inmormintare, el a fost desemnat

consul (An. 364). In timp ce se grabea spre Constantinopol, a ajuns la

o proprietate numita Dadastana, intre Galatia si Bitinia. Acolo, iesin-
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du-i inainte impreuna cu alft senatori, filosoful Temistiu a citit cuvinta-

rea pentru consulat. Ce bine s-ar fi putut desfasura atunci treburile

statului si ale Bisericii, orinduite sub un imparat binevoitor, daca o

moarte neasteptata nu ar fi rapit oamenilor un asemenea barbat. Caci

in timpul iernii, la proprietatea amintita, lovit de boala a murit, in tim-

pul consulatului sau si al fiului lui, Varonian, in ziua de saptesprezece

a lunii februarie. A domnit sapte luni si a trait treizeci si trei de ani.

(Socrate, III, 22).

CAPITOLUL VII

DESPRE VENIREA LA CIRMA A IMPAKATULUI VALENTINIAN

§1 CUM L-A FACUT EL IMPARAT
PE FRATELE SAU, VALENS

Cind armata a ajuns in Niceea Bitiniei, 1-a facut imparat pe Va-

lentinian, un barbat de seama si eel mai vrednic de coroana de imparat

(Sozomen, VI, 6).

Si Valentinian a fost numit in ziua de douazeci si cinci tot a lunii

februarie. De fel din Panonia, din orasul Cibela, i se incredintase atunci

conducerea ostilor fiindca era expert in arta militara. A fost un barbat

cu suflet mare si totdeauna se arata mai bun decit realitatea soartei.

(Socrate, IV, 1).

El se distingea nu numai prin vitejie, dar si prin pruden^a, prin

cumpatare, prin sim^ul dreptatii si prin statura impunatoare. A fost

asa de maret si atit de subtil, incit, atunci cind armata a incercat sa-i

asocieze un coleg, el a raspuns— ceea ce au repetat toti in cor — : Voi

a^i avut cuvintul, ostasi, spuse, atunci cind mi-ati dat conducerea impe-

riului, cind nu exista un imparat ; dar, din moment ce eu am primit-o,

e rindul meu acum, si nu al vostru, sa ma gindesc la treburile obste$ti.

Admirindu-i cuvintele s-au conformat vointei lui. Iar el, chemindu-si

fratele din Panonia, si 1-a asociat la domnie, ceea ce nu ar fi trebuit.

(Teodoret, IV, 5).

Dupa treizeci de zile s-au cereetat auspiciile pentru el. Incredin^in-

du-i fratelui conducerea Asiei si a Egiptului, el si^a rezervat Europa.

Ajungind in Spania, a dat dovada de toata dreptatea acolo, incepind cu

proclamarea credin^ei. (Socrate, IV, 1 si Teodoret, IV, 5).
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CAPITOLUL VIII

DESPRE EPISCOPATUL LUI AMBROZIE DIN MILAN
SI DESPRE DARUL DE A VORBI

Dupa moartea lui Auxentie, care fusese intiistatator in Milan si

fusese depus de trei sinoade, imparatul, cunoscandu-i pe episcopi, le-a

vorbit cu cuvintele care urmeaza : Desigur cunoasteti bine, preainva-

$ati, din scrierile sfinte, cum trebuie sa fie un episcop, si ca se cade

sa-si cirmuiasea supusii nu numai prin cuvint, dar §i prin vietuire co-

munitara si sa dea ca marturie a doctrinei aceasta buna vietuire comu-

nitara. Stabiliti asadar in scaunul episcopal un asemenea episcop caruia

si noi, care cirmuim imperiul, sa ne inclinam sincer capul §i sa primim,

ca pe niste leacuri tamaduitoare, invataturile lui, atita timp cit vora

gresi ca oameni supusi neputintei. (Teodoret, IV, 5).

Dupa ce a spus acestea, imparatul s-a dus la sinod, ca sa hotarasca

mai bine el insusi, cu intelepciune §i evlavie. Si spuse : De voi depinde

alegerea aceasta. Inzestrati cu har divin, stralucind de lumina lui, veti

putea face o alegere mai buna. Atunci sacerdotii, iesind, discutau de-

spre scaunul episcopal. Dar locuitorii orasului, ca de obicei, se 1 agitau,

unii cerind sa fie numit unul, altii, altul. Cei care erau din seota aria-

nului Auxentie se luptau sa fie unul de al lor. Pe de alta parte, drept-

credincio§ii se straduiau sa aiba un episcop de aceea§i credinta cu ei.

Ambrozie, caruia ii fusese incredintata atunci functia de guvernator al

provinciei, aflind de aceste tulburari si temindu-se sa nu se provoace

dezordine, s-a grabit sa ajunga la biserica. Oamenii, potolindu-se, si-au

spus cuvintul : au cerut ca pastorul turmei sa fie Ambrozie, care nu
fusese inca botezat. Imparatul, aflind aceasta, a cerut sa fie botezat de

indata si sa fie numit episcop, ca barbat vrednic de aceasta. Cunostea

vointa lui mai ferma decit orice severitate i?i hotaririle lui mai bine

gindite decit orice alte masuri. A considerat chiar ca hotarirea lui este

dumnezeiasca, daca va fi de acord in alegerea lui si partea adversa.

Odata inzestrat cu darul sfintului botez, Ambrozie 135 a primit de in-

135. Sfintul Ambrozie, nascut in anul 339, !n ora§ul Treveri (Galia), om de o
rara cultura ?i impodobit cu darul vorbirii, a fost hirotonit episcop in ziua de 7

decembrie 374. $tia grece?te astfel ca s-a Inspirat In activitatea sa pastorala si teo-

logica din scrierile Sfintului Vasile eel Mare. Autor de imne liturgice, el a introdus
cintarea antifonica in Biserica Apuseana. A murit in rugaciune, la 4 decembrie 397.

Relatiile de prietenie, cultivate de episcoipul Ambrozie cu imparatii Valentinian I

{364—375), Gratian <375—383) si cu Teodosie I {379—395) au avut drept rezultat in-

tarirea Ortodoxiei. Episcopul Ambrozie s-a straduit pentru dreptul exclusiv al Bise-
ricii fata de paginism, arianism si alte erezii, ca $i pentru libertatea si independenta
acesteia fata de puterea de stat. Conceptia sa privind raportul Biserica-Stat era
exprimata de el in formula : «linparatul este in Biserica, nu peste Biserica» (Contra
lui Maxentiu, 36).
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data si harul episcopatului. Acestea fiind indeplinite se spune ca prea-

bunul imparat a adresat Mintuitorului si Stapinului nostru acest imn
(era in interesul lor oele ce se petreceau) : Slava tie, Doamne Atotpu-

ternice, zise, si Mintuitorul nostru, ca acestui barbat eu i-am incredin-

tat trupurile, iar Tu, sufletele, si ai aratat ca alegerea mea place drep-

tatii Tale.

Cind Sfintul Ambrozie, dupa citeva zile, s-a plins imparatului ca

judecatorii nu procedeaza bine, imparatul a spus : De mult am cunos-

eut curajul acesta al tau, si, vorbind pe fata, nu numai ca nu m-am
impotrivit, dar ti-am fost alaturi in alegerea numirii tale. Grabeste-te

dar sa vindeci pacatele sufletelor noastre, asa cum cere legea divina.

Acestea le-a spus imparatul lui Ambrozie si el le-a facut. Aflind ca in

Asia si Frigia sint unii care se indoiesc in privin^a invataturilor divine,

a hotarit sa se tina un sinod si in Iliria si ceea ce a hotarit si a confir-

mat sinodul a trimis celor care se indoiau. Bineinteles ca aceia care

s-au intrunit in Iliria au hotarit ca trebuie respectata credinta expusa

in orasul Niceea. Si a scris si el, asociindu-si si pe fratele sau la s-cri-

soare, ca sa intareasca acestea care se hotarisera.

Acum e potrivit sa aplicam si regula aceea care lauda deschis

evlavia lui si vadeste si sinceritatea de atunci fara nici un dubiu, a lui

Valens. (Teodoret, IV, 6).

CAPITOLUL IX

EDICTUL LUI VALENTINIAN SI AL LUI VALENS
PRIVITOR LA CONSUBSTANTIALITATEA TREIMII

Maritii imparati, credinciosi, invingatori, Augustii Valentinian,

Valens si Gratian, trimit episcopilor din diocezele Asiei, Frigiei, Cara-

frigiei si Pacatianei, sanatate intra Domnul.

La sinodul tinut in Iliria si in problema discutata cu subtilitate

despre Cuvintul mintuitor, de trei ori fericitii episcopi au aratat consub-

stantialitatea Tatalui si a Fiului si a Sfintului Duh. Fara sa se abata

citusi de putin de la ea, o manifests deopotriva cu slujirea religiei ma-

relui imparat. Asa ca a hotarit sa fie predicate aceasta credinta cu toata

puterea noastra ; si asta totusi ca sa nu spuna unii : urraam credinta

imparatului, a aceluia care cirmuies'te aceasta tara si nu ascultam de

acela care ne-a incredintat noua salvarea mintuirii noastre. Caci Evan-

ghelia lui Hristos al nostru spune asa : «Dati Cezarului cele ce sint ale

Cezarului si lui Dumnezeu, cele ce sint ale lui Dumnezeun (Matei 22, 21).
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Ce spuneti deci, voi, episcopi si iratiistatatori ai Cuvintului mintuitor ?

Daca argumentarea voastra este asa, iubindu-va unii pe altii, inceta^i sa

abuza^i de demnitatea imperiala ; si nu persecuta^i pe aceia care slujesc

desavirsitului Dumnezeu. Prin rugaciunile lor ei potolesc razboaiele de

pe pamint si resping navala ingerilor care se departeaza de Dumnezeu
si care, cu perseverenta rugaciunilor, resping pe toft demonii corupa-

tori, nu refuza, nu se dau in laturi de la darile impuse, conform legi-

lor, si nu se impotrivesc puterii imparatesti. Dar pazesc cu voin^S sin-

eera si indatoririle fata de Dumnezeu din ceruri, si se supun si legilor

noastre. Voi insa ati dat dovada de nesupunere. Ne supunem si noi Ace-

'ui care este Cel dintii si Celui care e Cel din urma, voi insa ^ineti sea-

ma doar de voi. Noi dorim, deci, sa fim nepata^i noi insine de voi. Si

asa cum Pilat in cercetarea lui Hristos al nostru, nevoind sa-L omoare,

s-a intors catre Rasarit si, cerind apa, si-a spalat miinile, spunind : «Me-

vinovat sint de singele dreptului acestuia» (Matei 27, 24), tot asa a reco-

mandat intotdeauna si autoritatea noastra : sa nu se faca persecutii, sa

nu se dea nastere la tulburari ; sa nu fie vazuti cu ochi rai cei care lu-

creaza pe pamintul stapinului si nici sa nu fie alunga^i administratorii

marelui Imparat. Pentru ca sa nu da^i impresia ca in prezent sub dom-

nia noastra, iar apoi sa expuneti patimirii legamintul Domnului, asa cum
a fost expus singele lui Zaharia.

Dar ei, dupa venirea Imparatului din ceruri, Domnul nostru Iisus

Hristos, au fost sfi§ia# in bucati §i predati mortii, impreuna cu demonul

corupator, care i-a ajutat. Acestea le-am aflat la Magetie, de la Cicero,

de la Damasc, Lampo si Brintisie, care le-au auzit. Dar am indreptat

faptele chiar si contra voastra, ca sa aflaft cele stabilite in sinodul extra-

ordinar. A adaugat acestei scrisori si invafaturile sinodului, cont,inind pe

scurt acestea : Marturisim, urmind marelui sinod dreptcredincios, ca

Fiul este de o fiinta cu Tatal ; si nu in^elegem acest de o fiin^a, asa

cum au declarat unii pina acum, fara sa subscrie chiar, si acum altii,

numindu-i Parinti, resping puterea cuvintului si ii urmeaza pe aceia

care au scris ca prin consubstantialitate s-a inteles asemanare ; fiindca

Fiul nu este asemenea nici uneia din celelalte creaturi facute de El, ci

doar Tatalui. Dar cei care sustin aceste lucruri stabilesc doctrina lipsita

de pietate ca Fiul este creatura deosebita a Tatalui. Noi stim deci, asu

cum au stabilit de curind sinoadele de la Roma si din Galia, ca fiinta

Tatalui si a Fiului si a Sfintului Duh este una si aceeasi in trei per-

soane, adica in trei ipostase (subzistente) desavirsite. Marturisim, con-

form expunerii de la Niceea, si ca Fiul de o fiinta cu Tatal S-a intrupat

din Sfinta Fecioara Maria, si ca a trait printre oameni, si ca Si-a desa-
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virsit toata slujirea fata de noi prin nastere, prin patimire si prin in-

viere si prin inal^area la ceruri ; ca iarasi va veni ca sa ne redea ase-

manarea divina ; ca a fost Insusi Dumnezeu cu trup si om purtator de

Dumnezeu. Pe cei care sustin lucruri contrare celor spuse mai sus ii

anatematizam, ca §i pe aceia care nu-1 anafematizeaza pe eel care a

spus : Fiul nu a fost inainte de a se naste ; dar a scris ca si inainte de

a se naste, prin luerare, prin putere era in Tatal. Acestea insa sint si

in toate creaturile care nu traiesc vesnic precum Dumnezeu. Fiul insa

este intotdeauna cu Tatal, nascut printr-o nastere vesnica. Pe scurt,

imparatul a dat sa se int«leaga acestea. Dar eu socot ca trebuie menti-

nute insesi cuvintele sinodului. (Teodoret, IV, 7).

CAPITOLUL X

SCRISOAREA EPISCOPILOR DIN ILLIRIA

CATRE EPISCOPII DIN ORIENT
CARE MARTURISESC CONSUBSTANTIALITATEA TREIMII

Episcopii din Iliria trimit sanatate antru Domnul episcopilor Bise-

ricilor lui Dumnezeu, diocezelor din Asia, Frigia, Carafrigia si Paca-

tiatina.

Hotarind cu totii de comun acord si discutind despre Cuvintul min-

tuitor, am declarat ca Treimea este consubstantiala Tatalui, Fiului si

Duhului Sfint. De aceea a fost drept sa va trimitem scrisoare, nu ca sa

va scriem, cu argumente, credin^a in Treime, ci ca sa va rugam cu umi-

linp. Scrisoarea aoeasta v-am trimis-o prin preaiubitul nostru frate si

conslujitor, preotul Elpidie. In scrisoarea noastra de acum este vorba

cam de acelasi lucru despre care este scris in cartile Mintuitorului nos-

tru lisus Hristos : «Eu sint al lui Pavel, iar eu al lui Apollo, iar eu al lui

Chefa... Oare Pavel a fost rastignit pentru voi, sau ati fost botezati in

numele lui Pavel ?» (I Cor., 1, 12—13). Si acestea erau de ajuns smereniei

noastre, chiar daca nu am trimite scrisori catre voi toti, deoarece avem
mare temere ca acolo, in intreaga voastra provincie, predicati despar-

tind pe Sfintul Duh de Tatal si de Fiul.

De aceea a fost necesar sa-1 trimitem la voi pe domnul si colegul

nostru de preotie, preotul Elpidie care sa va aduca din partea puterii

imperiale a romanilor aceasta scrisoare, ca sa stie predania voastra ca

aceia care nu predica Treimea consubstantiala sint anatematizati. Si

daca se afla vreunul care nu impartase^te aceasta, sa fie anatematizat.

Insa pentru aceia care predica Treimea consubstantiala este pregatita

imparatia cerurilor.
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Va rugam, deci, fratilor, sa nu propovaduiti altfel, sa nu schimbati

oeva ; ci predicind intotdeauna si pretutindeni Treimea consubstantia-

la, veti avea imparatia cerurilor. Ca sa va impartasim si sa va amintim

acestea, va scriem aceasta scrisoare.

Cit despre episcopii care trebuie hirotoni^i sau despre colegii preoti

deja hirotoniti, daca vor ramine pina la urma sanatosi, e bine ; altmin-

teri, sa fie alunga^i chiar din preo^ie. De asemenea am stabilit preoti si

diaconi in preotie ca sa fie intru totul fara repros, atit din partea sena-

tului, cit si a serviciului militar. Asa ca am vrut sa va spunem acestea

mai pe larg ; de aceea am trimis dintre toti numai pe domnul sj eon-

slujitorul nostru Elpidie, ca sa ia cunostinta cu atentie de propovadui-

rea voastra, daca este asa cum am auzit de la domnul si conslujitorul

nostru, Eustatie. Incolo, chiar daca a^i fost cindva in greseala, dezbra-

cindu-va de omul eel vechi, va imbracati cu eel nou (Col. 3, 9—20).

Caci si fratele acesta conslujitor, Elpidie, va va invata sa predicati

adevarata credinta : ca Sfinta Treime este Dumnezeu consubstantial

Tatalui si Fiului si Sfintului Duh si S-a aratat noua : Tatal in Fiul, Fiul

in Tatal, impreuna cu Sfintul Duh in veci.

Odata recunoscut acest lucru, vom putea sa marturisim deschis ca

Treimea este consubstantiala conform credin^ei expuse odata la Niceea,

si pe care au confirmat-o Parin^ii. Propovaduind aceasta credinta, vom
putea sa biruim demonul greselii. Odata biruit acesta, traind in pace,

ne vom saluta prin scrisori fiind noi insine impacati.

Si v-am scris ca sa stiti ca arienii au fost condamnati pentru ca nu
au voit sa marturiseasca ca Fiul si Sfintul Duh sint de o fiin^a cu Tatal.

Numele acestora sint urmatoarele : Polichronie, Telemac, Faust, Ascle-

piade, Amantie si Cleopatru. Asadar sa fie intru slava Tatalui si a Fiu-

lui si a Sfintului Duh. Amin. Va dorim sa fiti sanatosi de-a lungul multor

ani, intru Tatal si Fiul Mintuitor Hristos si Sfintul Duh. (Teodoret, IV, 8).

CAPITOLUL XI

DESPRE EREZIA AUDIENILOR

Prea vestitul imparat vadea asadar o oarecare ingrijorare pentru in-

vataturile apostolilor. In timpul acela un sirian, si de obirsie si dupa lim-

ba, numit Audeu, a nascocit invataturi noi ; daca pina atunci avusese un

inceput de idei gresite, atunci le-a dat pe fa^a. Intelegind prosteste cele

scrise «Sa facem om dupa chipul si asemanarea Noastrd» (Fac. 1, 26), a

gindit ca Divinitatea are infatisare omeneasca si ca se deosebeste prin par-

tile corpului, fara sa adinceasca citusi de pu^in sensul Sfintei Scripturi,
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care de multe ori da lucrarilor divine nume de membre ale oamenilor.

fiindca aceia care nu pot in^elege bine lucrurile mai subtile recunosc

mai usor prin acestea purtarea de grija a lui Dumnezeu. Si a adaugat

acestei lipse de evlavie si altele asemanatoare. Caci, murdarit de nebu-

nia lui Manes, a afirmat ca Dumnezeu nu este Creatorul focului, nici al

intunericului. Acest lucru si altele asemanatoare ascund pe partasii la

nebunia lui Manes, cum predica acesta, si ei s-au despartit de Biserica
;

caci acestia sus^in o invoiala blestemata : acei care convietuiesc cu fe-

meile fara lege, traiesc in afara legii. Si de aceea ei spun ca trebuie sa

traiasca mai la departare, ascunzind blasfemia invataturii. Atitudinea

lor este plina de trufie si rod al doctrinei fariseilor. Caci ll acuzau in

templu pe Tamaduitorul sufletelor si al trupurilor, spunind apostolilor :

«Pentru ce invatatorul vostru maninca cu vamesii si cu pacatosii ?»

(Luca 5, 30). Si Dumnezeu a spus prin gura proorocului : «Cei care spun :

sint curat, nu ma atinge, acestia vor fi fum in minia mea, un foe care

arde fara. sfirsit» (Isaia 65, 5).

Dar nu e timpul acum sa criticam prostia acestora ; sa revenim la

istorisirea noastra. (Teodoret, IV, 6).

In vremea aceea a aparut erezia mesalienilor, care sint numiti

e.uXrpaZ, adica rugatori. Dar mai au si un alt nume : Evfloooiaoxat,

adica sacrificatori. Ei asteapta acolo lucrarea oricarui demon si cred

ca aceasta este prezenta Sfintului Duh. Dar acei care iau parte la in-

treaga boala a acestui lucru refuza lucrarea miinilor, ca fiind rea ; se

lasa ei insisi in voia somnului si numesc proorociri aratarile nedreptati-

lor. Initiatorii acestei erezii au fost Dadosie, Seba, Adelfie, Herma, Si-

meon si al^ii, care nu s-au indepartat defel de comuniunea euharistica,

spunind ca hrana divina nici nu foloseste, nici nu dauneaza cu nimic,

despre care Domnul Hristos a spus : «Cine maninca trupul Meu si bea

singele Meu va trai in veci» (loan 6, 56, 58).

Iar cind vor sS ascunda aceasta boala, o neaga cu nerusinare, chiar

fiind convinsi, iar fata de altii, care cunosc acest lucru pe care ei il

pastreaza in suflet, il neaga cu desavirsire.

Litoius, intiistatatorul Bisericii din Milet, despre care se stie ca e

inzestrat cu un zel dumnezeiesc, vazind ca aceasta boala bintuie prin

multe minastiri, sau mai curind prin tavernele tilharilor, ca sa spun asa,

le-a dat foe si a despartit lupii de oi. La fel, Amfilohie, acea foarte ves-

tita capetenie din Licaonia, cind aceasta molima s-a raspindit si acolo,

a inabusit-o cu strasnicie si a salvat oile care erau cuprinse de aceasta

contagiune. Apoi Flavian, intiistatatorul Antiohiei, laudat pretutindeni,

aflind ca acestia traiesc la Edesa si imprastie veninul lor asupra orase-
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lor invecinate, in fruntea unei multimi de monahi s-a dus la Antiohia si

pe cei care nu recunosteau acest flagel i-a invinovatit astfel : Acuza-

torii nostri — a spus — sint calomniatori, iar martorii lor sint minci-

nosi. Iar lui Adelfie insa, numindu-1 batrin, cu multa blinde^e, si po-

runcindu-i sa sada linga el, i-a spus : <-Batrine, noi, care am trait o mare

parte a vietii si cunoastem bine natura umana, recunoastem uneltirile

demonilor vrajmasi, cunoastem bine slujirea prin insasi practicarea

harului. Tinerii acestia, care nu cunosc nimic mai desavirsit, nu au

putut sa auda cuvintele duhovnicesti. De aceea, spune-mi mie cum crezi

ca se retrage duhul potrivnic si ca vine harul Sfintului Duh ?». Batri-

nul, coplesit de aceste cuvinte, a scuiipat tot veninul pe care-1 ascundea

si a spus ca prin sfintul botez nu se adauga nici un folos celor botezati,

doar ca predica plina de zel alunga demonii, care salasluiesc in om. Mai
spunea ca, asa cum fiecare, cind se naste, isi trage fiinta din parintele

sau, tot asa isi trage si demonul care-1 slujeste. Dupa alungarea demo-
nilor prin acea predica plina de zel, Sfintul Duh vine si Isi vadeste

prezen^a in mod vizibil si sensibil, si salveaza trupul oricaruia este

chinuit de suferinte si elibereaza cu totul sufletul de vointa cea rea.

Astfel incit nu mai poate fi vorba de nimic altceva, nici de ajunarea

eare macina trupul, nici de invatatura care infrineaza, ci inainteaza

printr-o disciplina liber consimtita. Acela eare a dobindit acest lucru,

nu numai ca este eliberat de neastimparul trupului, dar prevede chiar

cele ce vpr veni si vede cu ochii Sfinta Treime. Flavian, scormonind

acest izvor rau mirositor si intinzind tuturor paharul pentru a fi cerce-

tat, spuse nefericitului batrin : Tu, eel mai vechi din zilele rele, gura ta

te-a ocarit, nu eu, caci buzele tale aduc marturie impotriva ta. Si dupa

ce boala aeeasta a fost cunoscuta tuturor, cei alungati din Siria au ajuns

in Pamfilia si au raspindit si acolo acest fel de boala. (Teodoret, IV, 10).

CAPITOLUC XII

DESPRE SINODUL DIN LAMPSACA

Fiind de aceeasi parere cu Parintii din Niceea, Valentinian era de

folos celor care declarau cele ce credea el insusi. Si celorlalti intelepti

nu le era nefavorabil. Cind la inceputul domniei imparatul a plecat din

orasul Constantinopol, prin Tracia, grabindu-se spre Roma, atunci epis-

copii din Hellespont, in Bitinia, si toti cei care predicau consubstantia-

litatea Tatalui si a Fiului au trimis ca sol pe Hipatian, intiistatator in

Heracleea Perintului, ca unul socotit demn sa participe la reformularea
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dogmei. Cind s-a dus la imparat si a adus la cunostin^a solia episcopi-

lor, Valentinian i-a raspuns : «Mie, un neinsemnat fiu al poporului, nu
mi-e ingaduit sa cercetez asemenea lucruri. Dar preotii, caci a lor este

grija aceasta, sa se intruneasca intre ei unde vor vrea».

Dupa acest raspuns al imparatului, episcopii s-au intromit in Lamp-
saca. Si dupa ce au discutat timp de doua luni, in cele din urma au

hotarit sa fie anulate cele care s-au petrecut la Constantinopol, prin

zelul lui Eudoxie si Acachie. Au hotarit de asemenea sa se ocupe si de

acea expunere a credintei, pe care unii, facind-o cunoscuta ca fiind a

episcopilor din Occident, au recunoscut-o faeind aceasta cu fagaduiala

ca ceea ce s-a statornicit cu privire la cuvintul de fiinta neasemanatoare

sa nu fie folosit ; lucru care nu a fost adevarat. Dar afirmau ca Fiul este

asemenea Tatalui prin fiinta, spunind ca precizarea de asemenea e

necesara pentru intelegerea substantei (fiintei). S-a dovedit ca trebuie

primita de toate Bisericile credinta care a fost promulgate in Seleucia

si expusa la inaugurarea Bisericii din Antiohia. Au hotarit sa-si

primeasca inapoi soaunele aceia care au fost inlaturati de cei care sus-

tineau ca Fiul nu este asemenea Tatalui. Daca insa cineva ar vrea sa-i

acuze pe aceia, au stabilit ca face acest lucru cu o primejdie pe masura
;

ca judecatorii care hotarasc sint acei episcopi care gindesc bine si care

se aduna in bisericile din provinciile invecinate, unde sint martorii tu-

turor celor considerati oprimati. Dupa ce au hotarit acestea, cind 1-au

chemat pe Eudoxie si pe aceia care au fost alaturi de el, i-au stabilit

locul de penitenta. Deoarece acestia n-au vrut sa se supuna, au facut

cunoscut tuturor Bisericilor cele hotarite. Dar fiindca ei credeau ca

Eudoxie se straduieste sa-si ia partea lui din toate cele regesti, si acest

lucru le-ar fi adus, fara indoiala, un prejudiciu, au considerat ca e bine

sa i-o ia inainte si sa faca cunoscute cele petrecute la Lampsaca. A§a

ca s-au dus in Heracleea, la imparatul Valens, care se intorcea din Tra-

cia ; acesta fusese impreuna cu fratele sau in unele localitati de acolo.

Pe atunci, si imparatul §i fruntasii il socoteau pe Eudoxie un om deo-

sebit. Si cind solii trimisi de la Lampsaca au ajuns la imparat, acesta

le-a poruncit sa nu se desparta de Eudoxie. Iar fiindca acestia ezitau si

invocau cele petrecute la Constantinopole §i stabilite impotriva lui Eu-

doxie la sinodul din Seleucia, imparatul s-a infuriat, i-a trimis pe soli

in exil si a poruncit ca Bisericile sa fie predate lui Eudoxie. (Sozomen,

VI, 7).
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CAPITOLUL XIII

CUM A DEVENIT VALENS ARIAN

In vremea cind Valens a primit imperiul era impodobit cu invata-

turile apostolice. Cind go^ii au trecut Istrul si s-au raspindit in Tracia,

adunindu-si armata, el se gindea sa lupte impotriva lor. I-a placut sa

lupte nu lipsit de harul divin, ci inarmat cu armele sfintului botez. Dar

ce s-a intimplat dupa aceea da dovada de mare slabiciune a sufletului

si de tradare a adevarului. Caci a patit, nefericitul, precum parintele

Adam. A fost ademenit de convorbirea cu nevasta si amagit de vorbe

femeiesti. Ea, atrasa la inceput de minciunile vicleniei ariene, 1-a con-

vins si pe el sa cada in capcana blasfemiei
; pe ea a ademenit-o Eudoxie,

care era pe atunci la cirma Bisericii din Constantinopol, fara sa o cirmu-

iasca, ci mai curind scufundindu-si nava. Si tocmai pe vremea botezului

1-a obligat pe nefericitul imparat sa jure si ca va ramine in invatatura

necredintei, si ca va alunga pe aceia care gindesc contrariul. A§a ca

Valens, lepadind doctrina apostolica, a trecut de partea potrivnica si,

nu dupa multa vreme, a dus la indeplinire ceea ce jurase. (Teodoret,

IV, 11).

CAPITOLUL XIV

clta cruzime a aratat valens
Impotriva dreptcredinciosilor

Acesta a venit intre timp in Eurea, caci se temea sa nu rupa persii

tratatul incheiat pe treizeci de ani cu lovian. Persii nu au intreprins

insa nimic si el a ramas in Anitiohia. Atunci 1-a trimis in exil pe epis-

copul Meletie, dar, de frica lui Paulin, i-a crutat viata. Pe aceia care

nu voiau sa se impartaseasca cu Eudoxie i-a alungat din biserici, i-a

condamnat la amenzi, i-a pedepsit sa fie biciuiti, si altele. Se spune

ca pe multi i-a §i inecat in fluviul Oronte. (Sozomen, IV, 7).

Pe sfintul Eusebie 1-a alungat din Samosata, iar pe Pelagie, pastor

exceptional al credinciosilor din Laodiceea, 1-a alungat din ora§. Acesta,

cind si-a luat so^ie in tinerete, in prima zi de casnicie, chiar in patul

nuptial si-a convins so^ia sa puna castitatea inaintea placerii obisnuite

si, ca sa dobindeasca dragostea frateasca, a indemnat-o spre o prietenie

in casnicie. (Socrate, IV, 2 ; Teodoret, TV, 12).
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CAP1TOLUL XV

DESPRE TIRANIA SI MOARTEA LUI PROCOPIE

Pe cind in Siria se petreceau acestea, in Constantinopol a aparut un
tiran numit Procopie. Adunind in scurta vreme o armata numeroasa,

se indrepta cu graba impotriva imparatului. Cind a aflat acest lucru,

Valens, tulburat, abia a impiedicat inaintarea lui. Si in vreme ce sfirsi-

tul razboiului se intrezarea, s-a produs un cutremur care a distrus mul-

te orase. A mutat din loc si tarmurile marii si in unele locuri apa a

navalit cu atita putere, incit locuri pe unde inainte se putea umbla erau

acum scaldate de ape ; in alte par^i s-a retras atit de mult, incit pamin-

tul se vedea uscat. Aceasta s-a petrecut in timpul primului consulat al

celor doi imparati (An. 365). (Socrate, IV, 3).

In anul urmator, in timpul consulatului lui Gratian si al lui Daga-

laif (An. 366), se pregateau razboaie. Cind tiranul Procopie, plecind

din Constantinopol, muta tabara impotriva imparatului, Valens, auzind,

a venit din Antiohia si s-a intilnit cu el in apropierea orasului Nacolia,

in Frigia. Si in prima ciocnire a fost invins. Dupa pu^ina vreme insa 1-a

prins pe Procopie in urma tradarii soldatilor Agel si Gomarie, pe care

dupa aceea a poruncit sa ispaseasca prin torturi nebanuite. Caci sfidind

juramintul pe care II—1 facuse, i-a omorit cu cruzime, punind sa fie taia^i

cu fierastraul. Iar tiranului a pus sa-i fie legat fiecare picior de doi

arbori invecina^i pe care i-a incovoiat si care, lasa^i liberi apoi, s-au

inal^at in aer, sfisiindu-1 pe Procopie. Si asa a murit tiranul (Socrate,

IV, 5).

CAPITOLUL XVI

DESPRE EXILUL SFlNTULUI EUSEBIE, EPISCOPUL SAMOSATEI,
SI CUM CETAfENII LUI, DE DRAGUL CREDINfEI,
AU REFUZAT SA SE SUPUNA ALTUI EPISCOP

Episcopul Eusebie din Samosala, surghiunit in exil in Tracia, tru-

dea din greu in lucrarea apostolica. Vazind ca multe Biserici sint lipsite

de pastori, imbracind haina militara si acoperindu-si capul cu coif, stra-

batea Siria i?i Fenicia, ca si Palestina, hirotonind preoti si diaconi §i

orinduia diferite slujiri ale Bisericii. Si unde gasea episeopi care erau

de acord cu el, ii numea intiistatatori in Bisericile care nu aveau ierarh.

Consider necesar sa fac cunoscut celor care nu stiu cita in^elep-

ciune si bravura a dovedit Eusebie asumindu-si porunca imparatului,
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prin care ii impunea sa locuiasca in Tracia. Purtatorul acestei dispozitii

venise pe inserat. Eusebie a dat porunca sa se treaca sub tacere si sa

se tina aseunsa sosirea aceluia, zicind : Daca ar afla despre aceasta mul-

timea, inflaearata de zel sfint, te-ar ucide si pe tine, iar eu as fi silit

sa ispasese cu pedepse, in fata lui Dumnezeu, moartea <ta. Dupa ce a

spus acestea, si dupa ce a oficiat slujba de vecernie, chiar dupa primul

somn, dezvaluind unui singur selav secretul, batrinul a plecat singur ;

il urma sclavul, ducind cu el doar o saltea de puf si tablite de scris.

Cind a ajuns la malul riului Eufrat, s-a ureat intr-o corabie ancorata

linga zidurile orasului si a navigat pina la Zeugma ; le-a poruncit cora-

bierilor sa visleasca si cind s-a facut ziua a ajuns la locul numit Zeug-

ma. Au fost impresurati de gemetele si vaietele din Samosata ; caci

atunci cind sclavul acela a spus celor din preajma lui cele ce i s-au

poruncit ?i tablitele pe care le-a luat, cei care pornisera cu el plingeau

cu totii, desigur i'iind lipsi^i de pastor ; si fluviiil a fost plin de cei care

navigau si cei care ii urmau. Cind au ajuns si 1-au vazut pe pastoral

eel mult dorit, se vakareau si mai tare ; si suspinind si varsind lacrimi

siroaie, se straduiau sa-1 retina, ca sa nu ajunga oile lui in gura lupului.

Si pentru ca nu 1-au putut indupleca, 1-au auzit citind legea apostolica

(Rom. 13, 1), aceea care ne obliga sa fim supusi conducatorilor si celor

care de^in puterea. Dupa asta, unii i-au oferit aur, altii, argint, al^ii,

haine, al^ii, sclavi, ca unuia care se indrepta spre un tarim strain si

indepartat. Dar Eusebie, primind doar putine din atitea dovezi de dra-

goste, inarmindu-i pe toti cu inva^aturile si predicile sale si poruncin-

du-le sa lupte pentru inva^atura apostolica, a plecat la Istru. Iar cre-

dinciosii, intorcindu-se in orasul lor §i indemnindu-se unii pe altii erau

atenti la capcanele lupilor.

Trebuie sa povestesc acum si cura^ia si zelul credintei lor. Consider

o greseala din partea mea daca prin aceasta povestire ei nu vor fi soeo-

ti^i intotdeauna demni de aducere aminte. Cind deci partizanii lui Arie

au lasat turma fara pastorul ales si au facut pe altul episcop in locul

lui, Eunomie nu a venit la obisnuita adunare bisericeasca, nici vreunul

din locuitorii de acolo, nici un sarac, nici un bogat, nici un sclav, nici

un mestesugar, nici un agricultor, nici un gradinar, nici un barbat, nici

o femeie, nici un tinar, nici un bStrin. Episcopul traia singur ; nu-1

vedea nimeni, nu-1 chema nimeni, desi se spune cS in viata lui a fost

foarte blind. Dovada, faptul urmator. Odata, cind voia sa se scalde ^i

a zavorit u§a pentru sclavul de la baie, interzicindu-i sa intre, a vazut

oameni in fa^a usii ; atunci le-a poruncit sa deschidS ^i sa ia cu totii

parte, impreuna cu el, la scalds. Acelasi lucru 1-a facut si in cada de
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baie ; cind vedea, in timp ce se imbaia, ca unii stau in picioare in fa^a

lui, a poruncit sa se bucure de apa calda, impreuna cu el, aceia care

asteptau tacuti. Iar el, considerind ca tocmai penitru asta a§teapta ei,

s-a ridicat degraba si a iesit. Ei insa, considerind ca si apa este spurcata

de necuratenia ereziei ticaloase, i-au dat drumul sa se scurga prin cana-

lele de evacuare si au pus sa se incalzeasca alia, apa de baie. Aflind

acest lucru, Eunomie a parasit cetatea §i a plecat, considerind ca e o

insulta sa locuiasca intr-un oras dusmanos in care toti au oroare de el.

Plecind el din Samosata, toti oamenii 1-au considerat pe ia\a pe

Luciu lup §i dusman al oilor. Dar oile, chiar parasite de pastor, indepli-

neau cele ce sint de datoria pastorului. Cum 1-au urit toti pe Luciu am
sa explic in alte povestiri. Dar odata, ni§te tineri se distrau jucind

in piata, aruncindu-si unul altuia mingea. Trecind Luciu pe acolo, min-

gea a cazut, din intimplare, printre picioarele asinului lui ; atunci copiii

se plingeau, gindind ca mingea este cu totul murdarita. Luciu, intele-

gind acest lucru, a poruncit unuia dintre cei din urma sa opreasca min-

gea si sa-§i dea seama ce se intimpla. Copiii insa, aprinzind un foe si

aruncind mingea prin mijlocul flacarilor, au considerat ca a fost purifi-

cata. Stiu ca aceasta este o copilarie si o ramasita a unui vechi obicei.

Dar este si un indiciu care poate arata si cJta ura nutrea intregul oras

fata de nebunia ariana. Luciu nu 1-a imitat pe Eunomie prin blindete,

ci a facut ca prin mijlocirea judecatorilor, mul^i slujitori sa fie sur-

ghiuniti in exil, in special pe aceia oare luptau cu mai mult curaj pen-

tru invataturile sfinte, pina la cele mai indepartate hotare ale impe-

riului roman. Pe Evolcie 1-a pus sa slujeasca diacon in desertul Oasis
;

pe Antioh, mindria genera^iei marelui Eusebie, era var cu el, distin-

gindu-se prin multe calitati, deosebindu-se si in vrednicia preo^easca,

a insistat sa fie trimis la granita Armeniei ; cine ar putea sa relateze

indeajuns lucrarea slavita a acestuia, pentru invataturile dumne-

zeiesti ? Cind barbatul sfint, Eusebie, dupa multe lupte si multe virtuti

si dupa nenumarate victorii, a dobindit cununa martiriului, s-a intrunit

in mod solemn sinodul provinciei si cu participarea lui Iovian din Per-

gena, episcopul de atunci al orasului, care fusese compromis, pentru

scurta vreme, din cauza impartasirii cu arienii. Si cind 1-au ales cu totii

pe Antioh, succesorul propriului unchi, si a fost condus la sfintul

altar si cind 1-au silit sa ingenuncheze pentru hirotonire, s-a intors si,

vazindu-1 pe Iovian punind mina dreapta pe capul sau, i-a dat la o parte

mina, spunind ca nu trebuie sa foloseasca mina dreapta cu care indepli-

nise odata juramintul blasfemiei.
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Dar acestea s-au intimplat nu dupa multa vreme. Atunci, cum am
spus, a fost dus in mijlocul Armeniei. Era vremea in care barbatnl

sfint Eusebie zabovea la Istru, caci eeltii jefuiau Tracia si asediau ora-

sele, cum a si consemnat in scrierile lui. (Teodoret, IV, 12, 13 si 14).

capitolul xvn

EXILUL EPISCOPULUI BARSA

La inceput, Valens a ordonat ca Barsa sa locuiasca in insula Aradus,

acel Barsa, al carui nume e acoperit de o mare glorie, nu numai in Edesa,

pe care o cirmuia, si in provinciile invecinate, dar si in Egipt, si

chiar in Tebaida, neamuri pe care le intrecuse cu stralucirea extraordi-

nary a valorii sale. Cind a aflat ca mulft oameni se ingramadesc la el,

(caci, fiind plin de har, insanatosea bolnavii prin cuvint), Valens 1-a

trimis in exil la Oxirinchos, oras in Egipt. Dar cum si acolo gloria lui

ii infMcara pe toft, batrinul demn de un oras in ceruri a fost dus in-

tr-un castru indepartat, aproape de barbari, numit Fenus. Unii spun ca

patul lui, vrednic de o celebritate deosebita, se pastreaza si acum in

Aradus. Mulft oameni slabift, cind s-au a§ezat in patul lui, s^au insana-

tosit datorita credin^ei. (Teodoret, IV, 15).

capitolul xviii

DIN NOU DESPRE CRUZIMEA PE CARE VALENS
A ARATAT-O FATA DE DREPTCREDINCIOSI,

DUPA MOARTEA LUI PROCOPIE

Dupa moartea lui Procopie, imparatul, minat de fericire, indemna

iarasi la lupte impotriva crestinilor, dorind sa adune intreaga credin^a

in dogma ariana. Sinodul tinut in Lampsaca i-a stirnit furia, nu numai

pentru ca ii depusese pe episcopii arieni, dar §i pentru ca a anatemati-

zat proclamarea credintei de la Rimini. Si venind in Nicomidia Bitiniei,

1-a chemat la el pe Eleusie din Cizic, care era adept mai curind al sec-

tei lui Macedonie, cum am mai spus. Si tmind un sinod cu episcopii

arieni, il silea pe Eleusie sa recunoasca dogma lor. El la inceput a refu-

zat, dar mai pe urma, fiind amenintat cu exilul, inspaimintat, a recu-

noscut dogma arienilor. Dupa aceea insa deprimat de peniten^a, a venit

la Cizic si s-a plins in fata tuturor ca a fost nevoit— zicind ca violenta

1-a facut sa fie de acord, si nu de buna voie. Si indemna sa ceara un

19 — Casiodor
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alt episcop in locul lui, deoarece el s-a lepadat de invatatura lui, fiind

silit. Dar cizicenii, din prietenie pentru el, n-au vrut sa-1 inlocuiasca cu

alt episcop si au ramas sub pastorirea lui, dar fara sa treaca la erezia

lui. Auzind acestea episcopul din Constantinopol 1-a numit pe Eunomie

episcop in Cizic, ca unul care putea, prin abilitatea cuvintului, sa-i

aduca pe oameni la credinta lui. Asa ca, la venirea lui Eunomie, con-

form hotaririlor sacre (adica scrisorii imparatului), s-a ordonat sa fie

izgonit Eleusie si inscaunat Eunomie. Dar cei care il sustineau pe Eleu-

sie, facind un loc de rugaciune in afara orasului, tineau acolo adunari.

Am spus destul despre Eleusie. Acum e bine sa relatez despre

Eunomie. (Sozomen, VI, 8).

CAPITOLUL XIX

DESPRE EUNOMIE EREZIARHUL

Eunomie a fost secretarul lui Aetie, care era numit eel fara Dum-
nezeu, de care am amintit. Fiind in preajma lui, imita felul lui de a fi

sofist ; si cind ii lipseau cuviritele, facea sofisme fara sa-si dea seama.

De aici a devenit ingimfat si a ajuns la blasfemie
;
plin de zel pentru

dogma lui Arie, se impotrivea cit putea dogmelor adevarului. Prea putin

cunoscator al scrierilor sfinte si fara sa-si dea osteneala sa le inteleaga,

de multe ori era ocupat cu cuvintele si tot schimbindu-le mereu nu reu-

sea sa puna de acord subiectul cu intentia sa. Asa cum o dovedesc cele

sapte volume, la care a trudit absolut in zadar, si pe care le-a scris de-

spre Epistola Apostolului catre Romani ; facind risipa de cuvinte, n-a

putut afla sensul epistolei. Sint si alte asemenea carti ale lui, pe care

cine ar vrea sa le citeasca va cunoaste dispretul pentru incercarea lor.

Eudoxie 1-a facut a?adar episcop in Cizic pe acest Eunomie, stra-

duindu-se sa-l inlature pe Eleusie. Cind a ajuns el acolo, folosind ca de

obicei dialectica, le provoca auditorilor impresia de ceva strain. De aici

s-au iscat tulburari in Cizic ; oamenii 1-au alungat din oras, neputind

suporta cuvintele lui pompoase. Ducindu-se la Constantinopol, a zabovit

pe linga Eudoxie, lipsit de episcopal Si, ca sa nu dau impresia ca-1

depreciez, am auzit chiar vocea lui Eunomie care a cutezat sa vorbeasca

in sofisme impotriva lui Dumnezeu. A spus asa : «Dumnezeu nu stie

despre fiinta Lui nimic mai mult decit noi ; si ea nu este mai mult cu-

noscuta Lui si nici noua mai putin, ci orice stim noi despre ea, acelasi

lucru il stie §i El in toate sensurile. Si iara§i, ceea ce vei gasi la El,

acela§i lucru il vei gasi fara schimbare In noi».
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Cu aceste sofisme, adica inselaeiuni, si cu altele asemanatoare,

Eunomie nu-si dadea seama ca se prabuseste. Despre felul cum s-a

indepartat mai tirziu de arieni, voi povesti la momentul potrivit. (So-

crate, IV, 7).

CAPITOLUL XX

DESPRE CRUZIMEA LUI VALENS
FATA DE DREPTCREDINCIOSII

DIN CONSTANTINOPOL

Erau napastuiti chiar si locuitorii din Constantinopol care recu-

nosteau dogma de la Niceea ; imparatul a poruncit ca acestia sa fie

alungati din oras, iar bisericile adep^ilor lui Novatian sa fie inchise. Nu
a gasit biserici ale altor eretici ca sa le inchida, caci se dovedea ca au

fost desfiintate inca sub imparatul Constan^iu. Si pe Agel, episcopul

Bisericii infiintate in Constantinopol, 1-a condamnat la exil prin sur-

ghiun. Se spunea despre acesta ca duce o minunata viap comunitara,

conform rinduielilor bisericesti ; ducea o viata de intelept, departe de

orice avutii materiale, ceea ce era o dovada in plus despre valoarea

vietii lui comunitare. Folosea o singura haina, umbla totdeauna fara

incaltaminte. Nu dupa multa vreme a fost rechemat si a recapatat Bise-

rica. Acest lucru 1-a facut un oarecare Martian, a carui viata si com-

petenta au fost admirabile, pe cind servea in armata imperiala. Atunci

insa preotul Novatian instruia in arta gramaticii pe fiicele imparatului,

Anastasia si Carosa. De la numele lor baile publice din Constantinopol

se numesc si astazi anastasiana si carosiana. (Sozomen, VI, 9).

CAPITOLUL XXI

DESPRE DISTRUGEREA ZIDURILOR CALCEDONULUI

Si a poruncit imparatul Valens sa fie distruse zidurile orasului Cal-

oedon, inal^ate impotriva Bizan^ului. Jurase la invingerea tiranului ca

va face acest lucru, fiindca locuitorii din Calcedon, de dragul tiranului,

i-au adus un afront rusinos si i-au inchis port^ile orasului. Zidul a fost

distrus la porunca imparatului, si pietrele pentru cladirea termelor, care

se numesc constantiene, au fost transportate la Constantinopol. Printre

pietre a fost gasita una pe care era scris un raspuns, pe atunci tainuit,

acum insa clarificat. Spunea ca, din moment ce orasul avea apa din
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abundenta, atunci zidul sa fie folosit la bai ; caci nenumarate popoare

barbare, care calcau hotarele romanilor, dupa oe au savirsit multe cru-

zimi, in cele din urma au pierit <?i ele. Dupa o vreme s-a intimplat ca

Valens sa cladeasca apeductul si sa daruiasca Constantinopolului belsug

de apa ; si atunci s-au pus in mi§care neamurile barbare. Dar raspunsul

mai poate fi inteles si in alt fel. Atunci cind apeduotul a fost introdus

in oras, Cleare, prefeetul de atunci al orasului, a cladit o imensa fintina

arteziana in piata care acum se numeste a lui Teodosie, unde debitul

apei este bogat. Cu acest prilej orasul s-a bucurat de o festivitate fru-

moasa. In scurta vreme raspunsul acesta s-a adeveriit. In timp ce zidul

era darimat, locuitorii din Consitantinopol 1-au rugat pe imparat sa re-

nunte la distrugerea zidului. Impreuna cu ei il mai rugau proprietarii

din Bitinia, din Nicomidia §i din Nioeea. Dar imparatul, minios, abia a

dat atenfte rugamin^ilor lor. Si voind sa-si tina juramintul, darima zidul

si dupa aceea il inalta din nou cu pietre mai mici. Lucrul acesta se poa-

te vedea si astazi in unele par^i ale zidului, unde un atelier neinsemnat

acum se face cunoscut prin foarte mari §i minunate pietre. (Socrate, IV, 8).

capitolul xxn

DESPRE NASTEREA LUI VALENTINIAN MINOR,
DESPRE GRINDINA NEOBISNUIT DE MARE

SI DESPRE NASTEREA iMPARATULUI GRATIAN

A§a se petreceau lucrurile in vremea aceea. Trebuie s/tiut ca razboiul

impotriva tiranului Procopie a fost purtat in timpul consulatului lui

Gratian §i al lui Dagalaif (An. 366), catre sfirsitul lunii mai. La putin

timp dupa aceea, sub acelasi consulat, s-a nascut fiul imparatului Va-
lentinian, avind acelasi nume ca si tatal, care salasluia in partile Occi-

dentului. Dar Gratian se nascuse inainte de imperiul acestuia. Si in

urmatorul consulat, al lui Lupicin §i Iovian (An. 367), in ziua a doua a

lunii iunie s-a abatut cu furie asupra orasului Constantinopol o grindi-

na grozava, aproape cit piatra. Multi spuneau ca acest lucru s-a intim-

plat din cauza actiunii imparatului, care surghiunise in exil multi preo^i

care evitau comuniunea cu Eudoxie. Dupa scurta vreme, in timpul

aceluiasi consulat, imparatul Valentinian 1-a facut imparat pe fiul sau,

Gratian, in ziua de douazeci si patru august. In urmatorul consulat, al

doilea al lui Valentinian §i al doilea si al lui Valens (An. 368), un pu-

ternic cutremur a zguduit ora§ul Niceea si imprejurimile Bitiniei, in

ziua de unsprezece octombrie. Era al doisprezecelea an dupa caderea
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Nicomidiei. Dupa putina vreme, mare parte a orasului Germa, infiintat

in Helespont, a fost distrusa de un cutremur. In ciuda acestor rriani-

festari, spaima nu le-a produs nici o luare aminte, nici lui Eudoxie,

episcopul arienilor, nici imparatului Valens, caci nu incetau persecU-

tiile. Pe de alta parte, cutremurul era interpretat ca un semn al tulbu-

rarilor din sinul Bisericii.

Dupa ce au fost trimisi in exil multi slujitori, singurii care nu au

avut a patimi din cauza exilului au fost Vasile §i Grigorie, datorita pro-

videntei divine, pentru deosebita lor cuviosie. Vasile a fost episcop in

Cezareea Capadociei, iar Grigorie, in Nazianz, oras cu totul neinsemnat,

situat in vecinatatea Cezareii. Despre Vasile si despre Grigorie vom
povesti intr-o expunere viitoare. (Socrate, IV, 9 si 10).

CAPITOLUL, XXIII

CUM I-AU persecutat arienii pe macedonieni,
CARE S-AU INDREPTAT CATRE LIBERIE

Cum in vremea aceea cei care marturiseau dogma consubstan^iali-

ta^ii patimeau cumplit, persecutorii s-au ridicat din nou impotriva ma-

cedonienilor (An. 367). Aceia care erau constrinsji de groaza violentei

trimiteau solii unii catre altii in fiecare ora§, socotind ca era imperios

necesar sa se refugieze ia fratele imparatului §i la Liberie, episcopul

orasului Roma, a carui credin^a o acceptau mai degnaba decit comuniu-

nea cu Eudoxie. I-au trimis dar pe Eustatie din Sebastia, care fusese

de multe ori depus, pe Silvan din Tarsul Ciliciei sj pe Teofil, insarci-

nindu-i sa nu-1 abata pe Liberie de la credin^a, ci sa intre in comuniune

cu Biserica din Roma §i sa intareasca credin^a in consubstan^ialitate.

Ace§tia, trimisi cu scrisori in Seleucia, au ajuns in Italia, dar nu 1-au

putut vedea pe imparat, caci era ocupat in Galia §i lupta impotriva

sauromatilor. I-au prezentat scrisorile lui Liberie, care n-a voit defel

sa-i sprijine, spunind ca ei sint arieni si nu pot fi sprijiniti de Biserica

cei care nu sprijina credinta din Niceea. Ei au raspuns ca au cunoscut

adevarul prin intermediul penitent;ei si ca au negat deosebirile de cre-

dinta, ca au marturisit ca Fiul este intru totul asemenea Tatalui si ca,

fiind asemanator intru totul, termenul nu se deosebe§te prin nimic de

eel de consubstantial.
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Spunind acestea, Liberie le-a cerut sa-i dea marturisirea scrisa a

hotaririi lor. Ei i-au inminat oartea in care propusesera tocmai cuvin-

tele credintei sinodului de la Niceea. Dar scrisorile de la Smirna din

Asia si din Pisidia Isauriei si din Pamfilia, ca si cele facute in Licia nu

le-am redat aici din pricina stilului incarcait. Insa cuvintele serisorii tri-

mise de Eustatie si ceilalti lui Liberiu se stie ca sint urmatoarele : (So-

crate, IV. 11).

CAPITOLUL XXIV

SCRISOAREA MACEDONIENILOR
DATA LUI LIBERIE, EPISCOPUL ROMEI

Eustatie, Teofil si Silvan trimit sanatate intru Domnul stapinului

frate si conslujitor, Liberie. Din pricina suspiciunilor nesocotite ale

ereticilor, care nu inceteaza sa provoace scandal in sinul Bisericii uni-

versale, pentru a zadarniei orice alt prilej al lor marturisim ca primim

sinodul episcopilor ontodocsi ^inut la Lampsaca, in Smirna, si in dife-

rite alte locuri. Drept care, indeplinind solia sinodului pe linga sfin^ia

ta si episcopii din intreaga Italic §i toti episcopii din Occident, aducem
scrisori confirmind ca respectam credinta universala §i pazim cele sta-

bility in sfintul sinod de la Niceea, sub Constantin, imparatul de fericita

amintire, de catre trei sute optsprezece episcopi, pastrate neschimbate

pina astazi, $i vor ramine in veci, in care consubstantialitatea este de-

finita cu sfin^enie si eviavie impotriva coruppei lui Arie. Marturisim,

de asemenea, ca noi, impreuna cu cei arata^i mai sus, am respectat

aceeasi credinta, si o respectam si o vom pazi din toate puterile noas-

<tre pina la capat. Condamnam pe Arie si doctrina lui lipsita de pietate,

impreuna cu discipolii lui care gindesc la fel cu el, ca si orice erezie —
a sabelienilor, a patripasienilor, a marcionitilor, a fotinienilor, marce-

lienilor §i pe a pavelosamosatenilor, si doctrina lor, si pe toti aceia care

gindesc la fel, si toate ereziile potrivnice sfintei credin^e expuse mai

inainte, care a fost formulata cu pietate si in comun de Sfin^ii Paring

la Niceea. Anatematizam in special formularea citita in sinodul din

Rimini, ca fiind contrara credintei expuse mai sus, a sfintului sinod

tinut in orasul Niceea ; caci odata expusa formularea aceasta, cei din

Constantinopol, in§elati prin viclenie si sperjur, au subscris. Insa cre-

dinta noastra si a acelora pentru care indeplinim solia, este aceasta :

Credem intru Unul Dumnezeu, Tatal Atotputernicul, facatorul tuturor

celor vazute si nevazute ; si intru Unul-Nascut Dumnezeu, Domnul Iisus
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Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nascut din Tatal, adica de o fiin^a cu

Tatal ; Dumnezeu din Dumnezeu, lumina din lumina, Dumnezeu ade-

varat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut, eel de o fiinta cu Ta-

tal, prin care toate s-au facut, cele din cer §i de pe pamint. Care pen-

tru noi oamenii si pentru a noastra mintuire, a coborit, S-a intrupat si

S-a facut om, a patimit si a inviat a treia zi, S-a suit la ceruri ; si iara

va veni sa judece viii si mortii. Si intru Duhul Sfint.

Insa pe aceia care spun : A fost cind nu a fost, si nu a fost inainte

de a se naste, si ca a fost facut din cele ce nu existau, sau pe aceia care

spun ca Fiul lui Dumnezeu este de alta fiinta sau substan^a, sau ca se

poate schimba sau modifica, Biserica apostolica si universale !i ana-

tematizeaza. Eustattie, episcopul orasului Sebastia, si Teofil §i Silvan,

delegati ai sinoadelor din Lampsaca, Smirna §i ai celorlalte sinoade,

am semnat aceasta marturisire cu mina noastra si din proprie voinp.

Insa daca cineva, cu toata credin^a expusa de noi, ar vrea sa savirseasca

o nelegiuire impotriva noastra sau a acelora care ne-au trimis, indreap-

ta-1 cu scrisorile sfin^iei tale la noi, pe care ne-ai dovedit ca sintem

episcopi ortodoc^i, §i sa-§i expuna cauza, fa^a in fa^a cu noi. §i daca

se va dovedi vreo crima, sa fie pedepsita fara primejdie in persoana

faptuitorului.

Liberie, indatorindu-i pe trimisi prin aceasta scrisoare, i-a primit

in comuniune. Si dindu-le o scrisoare in termenii urmatori, le-a ordo-

nat sa piece. (Socrate, IV, 11).

CAPITOLUL XXV

SCRISOAREA LUI LIBERIE, EPISCOPUL ORASULUI ROMA,
SI A SINODULUI DIN SICILIA,

CATRE EPSCOPII DIN MACEDONIA, DUPA PENITENTA

Episcopul Liberie si episcopii din Occident trimit sanatate intru

Domnul prea iubit;ilor frati §i impreuna-slujitori Eustatie, Ciril, Iperi-

ciu, Eronie, Elpidie, Maxim, Eusebie, Eucarpie, Ortasie, Neo, Eumatie,

Faustin, Proclu, Pasinic, Arsenie, Sever, Didim, Britanie, Calicra, Da-

mabie, Edesie, Eustochie, Ambrosie, Gelonie, Pardalie, Macedonie, Paul,

Marcel, Heraclie, Alexandru, Adolie, Martian, Stenel, loan, Macer, Ha-

risie, Silvan, Fotin, Antonie, Aut, Cels, Eufranor, Milesie, Patricie,

Severian, Eusebie, Eumolpie, Atanasie, Diofant, Minodor, Diocle, Hri-

sampel, Eugenie, Eustatie, Calicra, Arsenie, Eugenie, Martirie, Iera-

tie, Leontie, Filagrie §i tuturor dreptcredincio§ilor din Orient.
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Scrisoarea voastra ne-a adus bucuria dorita a. pacii si a bunei in-

telegeri, stralucind de lumina credintei, prea iubiti frati, fiind prezen-

tata noua de prea iubi^ii frati si episcopi Eustatie, Silvan si Teofil, si

mai intii de toate a afirmat si a dovedit ca hotarirea noastra si simta-

mintele voastre concorda si consuna cu smerenia mea si cu toti cei din

Italia si din Occident. Si am aflat ca aceasta este credinta universale si

apostolica, care a fost pastrata neatinsa si neschimbata pina la sinodul

de la Niceea ; si au marturisit chiar ei, plini de multumire, ca au pas-

trat-o si alungind orice urma §i umbra de banuiala nelalocul ei, au mar-

turisit-o nu numai prin viu grai, ci si prin scrierile voastre. Am socotit

ca e bine sa anexez acestei scrisori si aceasta copie a ei, ca sa nu lasam

iarasi ereticilor vreun prilej sa-§i desfasoare uneltirile prin care, pu-

nind iara in miscare flacarile propriei lor rautati, sa reinvie focul obis-

nuitelor dezbinari. In plus, prea iubitii no^tri frati Eustatie, Silvan si

Teofil au marturisit ca dragostea voastra a avut intotdeauna aceasta

credinta si ca pe aceasta au pastrat-o pina la capat, adica pe aceea

recunoscuta in orasul Niceea, de catre trei sute optsprezece episcopi drept-

credinciosi, eare cuprinde adevarul curat si inchide gura intregii multimi

a ereticilor facind-o sa taca. Caci nu dintr-o pornire grabita, ci din in-

demn divin s-a asociat impotriva nelegiuirii lui Arie un numar atit de

mare de episcopi, numar cu care fericitul Avram a distrus cu credinta

atitea mii. Credinta care, atita vreme cit consta in ideea de fiinta si in

cuvintul de consubstantialiitate, asemenea unui castru bine intarit si

greu de cucerit, respinge toate sulitele si tulburarile.

Si cind s-au adunat in Rimini toti episcopii din Occident, cind i-a

unit nelegiuirea arienilor, au incercat, cu oarecari sfaturi, sau, ca sa

spun mai pe sleau, cu putere lumeasca, sa inlature sau sa respinga

acest lucru, care fusese introdus cu mai multa precautie in credinta. Si

totu§i abilitatea lor nu le-a folosit la nimic ; caci aproape toti cei intru-

niti la Rimini fie minati de teama sau amagiti, fie caindu-se §i anate-

matizind pe aceia care se adunasera acolo, sau subscriind la credinta

universala consfintita in orasul Niceea si fiind in comuniune cu noi, se

aprindeau mai tare impotriva dogmei lui Arie si a discipolilor sai. Do-

vada acestui lucru este ca insisi solii orasului vostru, recunoscindu-1,

v-au unit si pe voi la iscalirea lor, anatematizindu-1 pe Arie si cele ce

se stiu ca au fost infaptuite de adeptii sai impotriva credintei consfin-

tite in oras/ul Niceea. Chiar §i voi, inselati prin sperjur, ati iscalit. De
aceea noua ni s-a parut logic sa ne adresam dragostei voastre §i sa aju-

tam pe cei care cer lucruri indreptatite, mai ales ca prin marturisirea

delegatiilor vostri am aflat ca cei din Orient sint de acord cu dreptcre-
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dinciosii din Occident. \Si facem cunoscut, ca sa stiti ca cei care au

hulit la Rimini, care atunci se dovedeau pata^i de inselatorie, iar acum
anatematizati, au revenit cu totii la credinta de la Niceea. Acest lucru

trebuie sa fie aratat de voi toti — in ce masura aceia, care au fost jig-

ni$i cindva de intunericul ereticilor, pot sa purceada catre lumina divi-

na a libertatii universale. Daca dupa acest sinod aceia care nu vor vrea

sa scuipe otrava perfidiei si sa abjure toate blasfemiile lui Arie si sa le

anatematizeze, sa §tie ca sint tovarasi cu Arie si cu discipolii sai si cu

ceilalti serpi, fie sabelieni sau patripasieni, sau cu oricare alt eretic si

ca vor fi lipsiti de impartasanie de catre sinodul bisericesc care nu-i

primeste la el pe fiii adulterului. Dumnezeu sa v2 aiba in paza neva-

tamati, prea iubiti frati.

Eustatie si ceilalti care au primit aceasta scrisoare au ajuns din nou

in Sicilia si, ^inind acolo sinodul episcopilor sicilieni, au marturisit in

fa^a acestora credinta in consubstantialitate. Dupa ce au intarit credinta

de la Niceea, cSpatind si de la ei scrisoarea cu acelasi continut, au re-

venit la aceia de la care au fost trimisi. Aceia care si-au insusit inva-

taturile lui Liberie, trimiteau soli prin orase la intiistatatori si predi-

cau credinta in consubstantialitate, invitindu-i sa vina si la Tars, in

Cilicia.

Cit timp au sustinut cu tarie credinta de la Niceea, au potolit orice

conflict. Ceea ce ar fi putut surveni, daca Eudoxie, intiistatatorul cre-

dintei ariene, atunci, vadindu-se cu tarie in fata imparatului, nu le-ar

fi impiedicat. Acesta, mai inversunat din cauza drumului la Tars, de

care nu se vorbise, a comis rele mai mari impotriva lor. Macedonienii,

comunicind lui Liberie prin solii pe care i-au trimis, au intarit cre-

dinta de la Niceea, ceea ce Sabin insusi a marturisit deschis in aduna-

rea sinodala. (Socrate, IV, 11).

CAPITOLUL XXVI

PENTRU CE S-A DESPARTIT EUNOMIE DE EUDOXIE

Cam in acelasi timp, Eunomie, despartindu-se de Eudoxie, tinea

slujbe separat
; pentru ca il rugase de multe ori pina atunci sa fie spri-

jinit Aetie, preceptorul sau, iar Eudoxie nu 1-a auzit. Dar nu a respins

acest lucru din pricina ca se indeparta de secta lui Aetie, de vreme ce

o si propovaduise si absolut cu totii marturiseau impreuna cu secta lui.

Aceasta a fost dara pricina pentru care Eunomie s-a despartit de Eu-

doxie. Acestea se petreceau la Constantinopol. (Socrate, IV, 12).
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CAPITOLUL XXVn

DESPRE DISPARITIA LUI ATANASIE

Dupa aceea, ordinul prefectilor, hotarit din zelul lui Eudoxie, a

tulburat Biserica din Alexandria. Caci Atanasie, de frica furiei necu-

getate a poporului si fiindu-i teama sa nu fie el socotit pricina relelor

care urmau sa aiba loc, a stat ascuns patru luni in cavoul parintilor.

Cum insa din pricina absen^ei lui, poporul se pregatea de rascoala, din

dragoste pentru el, imparatul, care a aflat ca in Alexandria sint tulbu-

rari din aceasta pricina, a indicat printr-o scrisoare ca Atanasie sa aiba

mina libera asupra Bisericii. Si asa s-a facut ca pina la moartea lui

Atanasie nu au mai avut loc tulburari in Biserica din Alexandria.

Insa cum au invadat din nou bisericile din Alexandria dupa moar-

tea lui, voi povesti mai incolo. (Socrate, IV, 12).

CAPITOLUL XXVIII

DESPRE SINODUL DIN TIANA,

UNDE A FOST PRIMITA SCRISOAREA LUI LIBERIE

SI A CELOR DIN OCCIDENT

In vremea aceea se tinea sinodul in Tiana, la care participau : Eu-

sebie, episcopul din Cesareea Capadociei, Atanasie din Ancira, Pelagie

din Laodiceea, Zeno din Tars, Paul Emesenul, Ostresie din Malta, Gri-

gorie din Nazianz si multi al^ii care hotarisera la Antiohia, sub impara-

tul Iovian, ca trebuie pastrat cuvintul de consubstantialitate. Acolo au

mai fost citite scrisorile lui Liberie si ale preo^ilor din Occident. Si,

plini de bucurie, au scris tuturor Bisericilor sa citeasca hotaririle luate

in Asia, si scrisorile lui Liberie, si ale celor din Italia, din Africa, din

Galia, ca si ale celor din Sicilia. Scrisorile acestora le-au adus solii cei

trimisi din Lampsaca, pentru a se lua in considerare numarul tuturor

celor de acord cu ei. Caci marea mul^ime invingea sinodul din Rimini.

Si au mai si scris sa se intilneasca intr-o zi anumita in Tarsul Ciliciei,

invitindu-se in felul acesta unii pe atyii. Si cum se pregaltea sinodul in

Tars, cei intrunrti in Antiohia Cariei, aproape 34 episcopi din Asia, lau-

dau zelul si armonia Bisericii, respingind insa cuvintul de consubstanti-

alitate, straduindu-se sa intareasca credin^a exprimata in Antiohia si



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 299

Seleucia, ca fiind urmarea martiriului lui Lucian si recunoscuta cu truda

de muU;i strabuni ai lui. Dar imparatul a interzis sa se tina in Cilicia

sinodul pentru care se straduise Eudoxie. (Sozomen, VI, 12).

CAPITOLUL XXIX

DESPRE EPISCOPUL ARIAN EUDOXIE
§1 DESPRE PERSECUTIA LUI VALENS

DIN CAUZA EPISCOPULUI ORTODOX EVAGRIE

Plecat in Constantinopol, imparatul Valens, indreptindu-se spre

Antiohia, a ajuns la Nicomidia si a zabovit acolo din pricina urmatoare.

Eudoxie, de credinta ariana, la putina vreme dupa plecarea impa-

ratului a murit, in timpul consulatului hi Valentinian si al treilea con-

sulat al lui Valens (An. 370), dupa ce pastorise in scaunul Bisericii din

Constantinopol unsprezece ani. Asa ca, arienii au numit in locul lui pe

Demofil. Dar cei care predicau consubstantialitatea, socotind ca a venit

momenul potrivit, au hotarit ca episcop al credintei lor pe un anume

Evagrie. Pe acesta 1-a hirotonit Eustatie, de curind episcop in Antiohia

si care cu pu^in inainte fusese rechemat din exil de Iovian. Atunci insa

era in Constantinopol, traind in ascuns, ca sa intareasca cu prezenta sa

pe cei care predicau consubstantialiijatea. (Socrate, IV, 13).

In acest timp arienii stirneau iarasi persecutie. Cind faptele aces-

tea au ajuns la urechile imparatului, de teama ca orasul sa nu fie tul-

burat de o rascoala, el a trimis din Nicomidia trupe militare la Con-

stantinopol, dind ordin ca sa fie retinut si eel care a hirotonit si eel

hirotonit si sa fie trimis fiecare in alt loc de exil. Asa ca Eustatie a fost

trimis in Bisa, oras in Tracia, iar Evagrie a fosit indrumat in alt loc.

Cu acestea, arienii, si mai inversunati, ii maltratau fara mila pe drept-

credinciosi macelarindu-i, nimicindu-i cu ocari, inchizindu-i in carcere,

condamnindu-i la amenzi, facind impotriva lor ca totul sa fie de nesu-

portat. Neputind indura acestea, ei veneau sa-1 implore pe imparat ca

sa-i ajute. cumva sa scape de aceste violente. Dar s-au inselat amarnic

gindind astfel, ca unul care nu era drept le va da dreptate. (Socrate,

V, 13).

Atunci barbati alesi din colegiul ecleziasitic, optzeci la numar, in

fruntea carora erau Urban, Teodor §i Menedem, au venit la Nicomidia,

au adresat rugaminti imparatului, afirmind ca s-a facut uz de violenta

si ca au indurat ceea ce se vedea. (Socrate, IV, 13).
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CAFITOLUL, XXX

CUM AU FOST ARSI DE VALENS IN CORABII
OPTZECI DE DREPTCREDINCIOSI

Infuriat, imparatul nu si-a aratat minia fa^a de cei prezenti ; in

ascuns insa i-a ordonat prefectului Modest sa-i prinda si sa-i omoare.

Dar felul mortii era oarecum neobisnuit si impotriva traditiei. Iar pre-

fectul, temindu-se sa nu se revolte poporul, daca ii va omori pe fa^a,

s-a prefacut ca ii trimite pe acei barbati in exil. Cum ei s-au invoit

nebanuind nimic, prefectul a poruncit sa fie imbarcati pe corabie ca

si cum ar naviga spre exil ; dar a ordonat corabierilor ca atunci cind

vor ajunge in largul marii sa-i scufunde si astfel sa moara. Zis si facut.

Cind au ajuns in mijlocul golfului care se numeste Asitacen, unde impa-

ratul poruncise prefectului sa indeplineasca porunca, trecind cu mari-

narii in alta corabie mica ce venea in urma, au dat foe corabiei. S-a

intimplat sa sufle tare yintul spre rasarit, asa ca s-a aprins repede co-

rabia. Ramasi^ele ei au ajuns la locul care se numeste Acidiza, unde

au fost adunate aproape in intregime de niste barbati credinciosi.

Faptul acesta se spune ca nu a ramas fara razbunare. Caci zvonul

s-a raspindit repede la neamurile din Frigia ; locuitorii de aici au fost

nevoiti sa-si paraseasca patria sf sa se indrepte spre Constantinopol si

in diferite provincii. (Socrate, IV, 13).

CAPITOLUL XXXI

CE A FAPTUIT VALENS IN ANTIOHIA SI CAPADOCIA

Valens, plecind din Nicomidia, se indrepta spre Antibhia. Cind a

ajuns in Capadocia, asa cum obisnuia in acel loc, tulbura Biserica,

voind sa o treaca la seota lui Arie. Credea ca acest lucru se va indeplini

repede, deoarece, pentru anumite neintelegeri, Vasile se arata jignit de

Eusebie, care conducea atunci Biserica din Cesareea ; si retragindu-se

in Pont, locuiau acolo impreuna cu monahii, meditind la lume si la via^a.

La rindul sau, poporul, si in special unii dintre nobili si in^elepti, il

suspectau pe Eusebie, considerind ca el a provocat fuga acelui barbat

desavirsit ca viata si cuvint. Si voiau sa-1 paraseasca si sa celebreze ei

insisi solemnitatea liturghiei. Vasile insa, ca sa nu se nasca pertUrbari

in popor din cauza razvraitirilor ereticilor, se purta cu discrete cu

episcopii lui din Pont, care d-au fost totdeauna devota^i. S-a intimplat

chiar sa ia nastere ura a poporulili in jurul lui Eusebie. Si cind Vasile
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a fost anuntat ca Valens vine in Capadocia, a plecat din Pont, a venit

in Cesareea si, impacindu-se cu Eusebie, a intarit pentru moment Bise-

rica, prin sfaturile lui. Iar Valens, pentru ca nu si-a putut realiza

intentia, a plecat impreuna cu episcopii care calatoreau cu el. (Sozomen,

VI, 15).

Asa ca imparatul Valens, dind prea putina importanta atacului

foametei din vremea aceea, a venit in Antiohia Siriei. Si adastind aco-

lo, ii nimicea pe aceia care nu voiau sa fie de o credin^a cu arienii, si

ii amenin^a cu strasnicie pe aceia care predicau consubstantjialitatea. Si

dupa ce i-a izgonit din biserici aproape pe toti cei din orasele din Orient,

nu s-a multumit cu atit, ci i-a mai si supus multor torturi, si pe multi

i-a distrus omorindu-i in fel si chip
;
pe cei mai multi i-a inecat in flu-

viu. (Socrate, IV, 14).

CAPITOLUL XXXII

CUM O FEMEIE DIN EDESA,
CARE ALERGA CU FIUL EI LA MARTIRIU,

I-A INDEPARTAT PE PREFECT SI PE iMPARAT,
UIMITI DE ATlTA CRUZIME

Trebuie sa relatez si ceva deosebit ce s-a petrecut in Edesa Meso-

potamiei. In orasul acesta se afla biserica apostolului Toma, nu mai pu^in

vesitita decit impodobita. In ea, pentru respectul ce i se arata, se ^ineau

deseori intruniri. Voind sa o vada imparatul, si stiind ca acolo se intru-

nesc to^i cei care ii sint odiosi, se spune ca 1-a lovit cu mina pe prefect

pentru ca nu au fost izgoniti de acolo ortodocsii. Si cum prefectul, su-

portind jignirea, se straduia impotriva vointei lui sa tina seama de

indignarea imparatului (caci nu voia sa duca la moarte atitia oameni),

a trimis vorba pe ascuns sa nu mai ramina nimeni in biserica aceea.

Dar nimeni nu a dat aten^ie nici sfatului si nici amenintarii lui. A doua

zi au venit cu totii in mare numar la locul predicii. Cum prefectul se

indrepta catre biserica cu numeroase forte armate, ca sa duca la inde-

plinire porunca imparatului, o biata femeie, pe care se vedea saracia,

tragindu-si fiul de mina si indreptindu-se catre biserica aceea, 1-a im-

piedicat pe prefect sa-si indeplineasca sarcina. Prefectul, indignat, a

poruncit sa fie adusa la el femeia si i-a spus : Femeie nenorocita, inco-

tro alergi fara rusine ? Ea spuse : Unde se grabesc si altii. Iar el : N-ai

auzit ca prefectul are sa-i omoare acolo pe toti pe care ii va gasi ? Am
auzit si de aceea ma grabesc ca sa ma aflu acolo printre ei. Si unde il
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tirasti pe acest biet copilas ? Atunci femeia spuse : Ca sS merite si el sa

suporte martiriul. Cind barbatul acela a auzit acestea, s-a gindit la voin-

ta celor care se adunau acolo. Si ducindu-se de indata la imparat, 1-a in-

cunostintat ca sint pregatiti cu totii sa primeasca moartea pentru cre-

dinta lor ; si a adaugat ca e lipsit de ratiune sa omoare atitia oameni

intr-un timp asa de scurt. Spunindu-i acestea i-a potolit minia impa-

ratului. Si in felul acesta cei din Edesa au scapat de furia imparatului.

(Socrate, IV, 14).

CAFITOLUL XXXIII

DESPRE CERCETAREA SI EXILUL MULTOR ORTODOCSI

Atunci cind prefectul i-a spus acestea imparatului, nu a voit sa

chinuiasca poporul pe care-1 sustinea. Asa ca a poruncit sa fie intero-

gati conducatorii lor, adica preotii si diaconii, ca sa se aleaga una din

doua : sau sa se impartaseasca cu lupul, sau sa fie alungati din oras si

sa fie trimisi undeva intr-un loc foarte departe. Cind s-au adunat cu

totii, intrebuinta cuvinte pasnice straduindu-se sa-i convinga sa res-

pecte legile imparatului si spunind ca e o dovada de nebunie ca o mina
de oameni sa se indaratniceasca impotriva unui mare imparat. Si fiindca

taceau cu totii, prefectul i-a spus lui Evloghie, conducatorul lor, un bar-

bat demn de toata lauda : Pentru ce nu raspunzi la cele ce ti le spunem
noi ? Iar acela spuse : Nu are nimic de raspuns eel interogat. Iar pre-

fectul : Dar am vorbit destul, indemnindu-va cum sa va descurcati.

Dupa ce s-au spus toate acestea, Evloghie a raspuns ; si este nepotrivit

ca a raspuns singur, privindu-i cu dispret pe ceilalti : Daca ma intrebi

pe mine singur, spuse, voi spune parerea mea. Prefectul zice : Impar-

taseste^te cu eel care define domnia. Iar celalalt a spus impaeiuitor si

foarte bucuros : Si eu am un coleg si de domnie si de preotie. Atunci

prefectul, simtind ironia, s-a infuriat si, proferind insulte impotriva ba-

trinului, a mai spus si acestea : Nu am spus aceasta, tu, care meriti sa

fii fulgerat ; ci v-am indemnat sa va impartasiti voi cu cei cu care se

impartaseste imparatul. Cind batrinul a spus ca el are un pastor si ca

se supune vointei lui, cei optzeci, prinsi in acelasi moment, au fost tri-

misi in Tracia. Plecind acestia au fast dusi acolo cu felurite mijloace de

transport pe drum. Strabateau orase si sate cinstind pe atletii infrint;i.

Dar invidia i-a inarmat pe vrajmasi ca sa spuna impara/tului ca ceea

ce este socotit ocara, mai multa cinstire aduce acelor barbati. Aflind

acestea, imparatul a ordonat sa fie separati cite doi si sa fie imprastiati
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unii in Tracia, altii in extremitatea Arabiei, iar al|ii in orasele din

Teba. Si se spune chiar ca unii frati pe care i-a unit natura au fost se-

parate cu multa cruzime unul de altul. Iar pe Evloghie, intiistatatorul

lor, si pe Protogen, care a fost dupa el, i-a trimis tocmai in Antinous.

Nu ma lasa inima sa dau uitarii virtutea acestora. Caci dupa ce au va-

zut ca episcopul este in deplin acord cu ora§ul si se impartase§te cu

colegiul ecleziastic, au constatat ca putini sint aceia care se due la bi-

serici. Consultindu-se asupra acestui fapt, au aflat ca locuitorii orasu-

lui sint pagini. De aceea, suferind de lipsa lor de credinta, au plins.

dar au socotit totusi ca nu trebuie atita sa plinga, ci s-au gindit cu toata

puterea la o solutie. (Teodoret, IV, 16).

CAPITOLUL, XXXIV

DESPRE MINUNILE CELOR CARE MARTURISESC

Asa ca prea sfintitul Evloghie, retras in locuinta lui, se ruga ziua

intreaga si noaptea intreaga Dumnezeului tuturor. Iar Protogen, om de

o deosebita demnitate, cunoscator al scrierilor lui Eunomie, se pregatea

sa scrie degraba, gasind locul potrivit, si izolindu-se ca sa poata instrui

pe ceilalti, a fost facut profesorul tinerilor, pe care ii inva^a si sa scrie

repede, si ii invata si limbajul sfint. Le dicta melodiile lui David §i le

recomanda sa mediteze la lecturile doctrinei apostolice. Cind unul din

adolescenti a cazut bolnav, a venit la el acasa si, tinind mina dreapta a

celui bolnav, a indepartat boala prin rugaciuni. Aflind aceasta, parintii

celorlalti copii 1-au adus in casele lor si 1-au rugat sa-i ajute pe cei

bolnavi. Iar el zise ca nu il va ruga pe Dumnezeu sa alunge bolile daca

mai inainte nu ii administreaza bolnavului sfinta Taina a botezului ;

ceea ce ei au indeplinit cu bucurie. Caci Protogen se gindea ca dorinta

de mintuire ii va face ca de aceeasi sanatate sa se bucure si sufletul si

trupul. Iar cind sfatuia pe cineva ca merita sa primeasca harul divin,

il ducea la Evloghie si, batind la usa, il ruga sa deschida si ii aplica

semnul Domnului, celui care fusese renascut. Si fiindca acela deschidea

cu greu usa, ca sa nu-si intrerupa rugaciunea, spunea ca mai degraba e

necesara mintuirea celor care sint rataciti. Se minunau cu totii cind

vedeau cum procedeaza Protogen, care, desi acorda multora bucuria

cunostintei divine, ii rezerva totusi lui Evloghie primul loc in toate ; in-

cit ii aduceau dinaintea lui pe aceia pe care ii alegea. De aici presupu-

neau ei ca virtutea lui se distinge cu mult mai mult.
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Cind s^a potolit deci neastimparul, si s-au linistit lucrurile, i-au

adus sa se intoarca cei dintii pe toti care gemeau si plingeau, dar in

special pe intiistatatorul Bisericii, care fusese lipsit de afectiunea lor.

Cind s-au intors la ale lor si marele Barsie a trecut la via^a fericita, a

primit conducerea Bisericii. Iar minunatul Protogen a fost trimis sa

pastoreasca in orasul pustiit al Cariei si plin pretutindeni de maracinii

neamurilor care aveau nevoie de multa lucrare. (Teodoret, IV, 16).

CAPITOLUL XXXV

DESPRE RASPUNSUL DEMONULUI LA iNTREBAREA
CINE AVEA DE GlND SA DOMNEASCA DUPA VALENS,

SI PENTRU CARE PRICINA VALENS A OMORlT ATlTIA OAMENI

In vremea aceea un demon ratacitor, abuzind de cruzimea lui Va-

lens, 1-a convins sa examineze cu aten^ie cine ar puitea urma la dom-

nie dupa el. De aceea a facut necroman^ie. Indeplinind aceste practici

(demonul nu dadea raspunsuri clare, ci ocolite), el a ucis multi oameni.

Caci, intrebat despre domnie, a indicat patru litere — 8, E, 0, A,

spunind ca, dupa Valens, acest nume va fi in fruntea imperiului. Cind

au ajuns acestea la urechile imparatului, plin de zel, el a ucis pe multi

pe care ii considera ca tind spre domnie. A§a au fost uci§i teodoritii,

teodorii, teodotii, iteodosii, teodulii si to^i oei care aveau aceste litere

la inceputul numelui lor. Printre oei ucisi a fost §i Teodosiol, un barbat

viteaz, originar din provincia Ispania. De teama, mul^i §i-au schimbat

numele, negind prin juramint ca au avut inainte alt nume, ca sa scape

de primejdie. (Socrate, IV, 15).

CAPITOLUL, XXXVI

DESPRE VASILE, EPISCOPUL CAPADOCIEI,
SI CUM A SCAPAT EL DE AMENINTAREA CU EXILUL

Si astfel imparatul Valens, dupa ce a golit de pastori toate Bise-

ricile, a venit in Caesareea Capadociei, unde atunci era intiistatator

Vasile, fala a intregii omeniri. L-a trimis inainte pe prefect cu indica-

tia ca, fie sa-1 indupleoe pe Vasile ca sa impartaseasca dogma lui Eudoxie,

fie ca, in caz contrar, sa-1 izgoneasca. Caci cunoscind faima unui ase-

menea barbat, nu a voit sa inceapa lupta, necum sa soape Vasile de

lancile lui si sa fie pentru ceilalti o imagine mai stralucita a virtutii.
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Masinatiile lui au fost ca pinza de paianujen, caci au fost de ajuns

pentru ceilal^i preoti povestirile vechi ale Parintilor, in sprijinul lui, 51

au pazit ca niste fortarete zidul de neclintit al credin^ei. Venind apoi

prefeotul in Caezareea si invitindu-1 pe marele Vasile, 1-a onorat si a

folosit in convorbirea cu el cuvinte pline de blindete, indemnindu-1 sa

se supuna vremurilor §i sa nu ingaduie oa atitea Biserici sa fie dezbi-

nate, dintr-o neinsemnata subtilitate a dogmei. li fagaduia chiar prie-

tenia imparatului §i multe avantaje, care ar urma sa decurga din aces-

tea. Dar barbatul acela preasfint a spus ca aceste cuvinte sint potrivite

pentru niste adolescenti. Ei, spuse, si cei asemenea lor se uita la astfel

de fagaduieli. Caci aceia in care sint intiparite sfintele cuvinte nu in-

gaduie sa schimbe nici silaba din invataturile divine ; dar pentru

acestia, daca se intimpla, imbratiseaza cu to^ii ideea mor^ii. Cit prive§te

prietenia imparatului, o consider cu toata evlavia, caci fara de aceasta,

as numi-o mai curind o primejdie.

Cum prefectul se inversuna impotriva lui, si il numea nebun, sfin-

tul Vasile spuse : Ma rog sa am mereu aceasta nebunie. Cind i-a ordo-

nat sa piece, ca sa se gindeasca la ceea ce trebuie sa faca, se zice ca

acel vestit barbat a spus asa : Eu pot sa plec chiar miine, numai tu sa

nu-ti schimbi hotarirea ; dar fa uz de ameninprile tale. Dupa aceste

cuvinte, prefectul dadu fuga la imparat si-i relata cele ce fusesera

spuse, si bravura acestui barbat si taria lui sufleteasca si fidelitatea lui.

Fara sa spuna o verba, imparatul s-a retras.

Dupa acestea, s-a intimplat sa vada ca i-au aparut, din voin^a di-

vina, niste plagi. Fiul lui avea si el aceeasi suferin^a si traia amenin^a't

de aceeasi boala. Dar si so^ia lui era lovita de diferite suferin^e. Cunos-

cind pricina supararii ei, imparatul l^a rugat pe preasfintul barbat, pe

care il ameninta cu pedepse, sa vina la palat. Comandantii au executat

ordinele imparatului. Asa ca marele Vasile a venit atunci la palat si

vazind pe fiul imparatului in preajma mor^ii, a fagaduit ca il va re-

aduce la viata, daca se va bucura de sfintul botez pe care i-1 vor da

barbatii evlaviosi. Dupa ce a spus acestea a plecat. Dar imparatul, amin-

tindu-si de momentul cind fagaduise cu juramint sa se boteze, a po-

runcit sa fie botezat fiul conform greselii prostesti a arienilor care erau

de fa$a. Cu aceasta, curind copilul a ajuns la sfirsitul vie^ii.

Dar Valens, minat de penitenta si recunoscind adevarul greselii

comise fa^a de juramint, a intrat in sfinta biserica, s-a alaturat lucrarii

20 — Casiodor
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marelui Vasile si a adus in fa^a altarului darurile solemne. Atunci Va-

sile i-a spus sa vina dupa perdea, unde statea el, si i-a vorbit mult

despre invataturile divine. Era atunci de fa^a acolo unul numit Demos-
tene, mai marele ospe^elor imparatului care, in timp ce-1 critica pe in-

vatatul lumii, a comis un barbarism. Sfintul Vasile, zimbind, spuse :

L-am vazut pe Demostene fara carte. Cum celalalt se grabea sa-1 ame-

ninte, sfintul Vasile zise : Treaba ta esite sa te gindesti la felurile de

mincare, nu sa fierbi invataturile divine.

Dupa aceste fapte, 1-a indragit atita pe Vasile, ca le-a oferit sara-

cilor care erau sub obladuirea lui pina si cele mai bune proprietaft pe

care le avea atunci ; printre acestea, cele necesare erau puse in special

la dispozitia leprosilor.

In primul rind asadar marele Vasile a indepartat in felul aoesta

pornirea imparatului. Dar in urma, cind i-a revenit pornirea, a uitait de

cele de mai inainte, fiindca voin^a lui era molesita de cei care il magu-

leau. §i din nou s-a sim^it indemnat sa incline de partea ereticilor. Ne-

reusind sa-1 convinga, a dat ordin sa fie scrisa o lege pentru exilarea

lui Vasile ; cind a vrut sa o semneze cu mina lui, nu a reusit sa o faca

cu nici o pana, caci pana s-a rupt. Cum s-a intimplat la fel si cu a

doua si cu a treia pana, nu putea fi semnata o astfel de lege lipsita

de pietate ; iar cind a vrut sa miste mina dreapta, aceasta a inceput

sa-i tremure. Atunci, cu groaza in suflet, a rupt hirtia cu amindoua

miinile. Si a aratat Dumnezeu atottiitorul tuturor ca si altora le-a inga-

duit sa patimeasca, si ca pe aoesta 1-a scapat de capcane ; aratind, prin

cele ce il priveau pe acesta, semnele puterii Lui, iar prin altele atragind

atentia asupra caracterului celor mai buni barbati. (Teodoret, IV, 17).

Trebuie stiut ca atita vreme cit a trait Atanasie, episcopul Alexan-

driei, prin providen$a divina a fost aparata Alexandria si Egiptul de

tulburari, stindu-se ca Atanasie este indragit de intregul popor si de

teama ca sa nu fie tulburata republica de vreo rascoala. Insa Atanasie,

in timpul celui de al doilea consulat al lui Secund si al lui Prob (An.

371) 136
, dupa mai multe necazuri privind situatia Bisericii a plecat din

viata aceasta, dupa ce ^inuse scaunul episcopal, cu multe primejdii, timp

de patruzeci si sase de ani. (Socrate, IV, 16).

136. Sfintul Atanasie eel Mare a murit la 2 mai 373, duipa un episcopat inde-

lungat de 45 de ani, dintre care circa 20 de ani i-a trait in exil.
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CAPITOLUL XXXVII

DESPRE SFIRSITUL LUI ATANASIE AL ALEXANDRIEI,
SI SUCCESORUL SAU, PETRU,

SI DESPRE RASCOALA ISCATA IMPOTRIVA LUI
SI CUM A PLECAT EL LA ROMA

Dupa ce Atanasie, invingator in Alexandria, dupa multe lupte §i

nenumarate victorii §i-a dat ob§tescul sfirsjt §i s-a mutat unde a bine-

meritat penitru truda lui, a ajuns intiistatator Petru, om deosebit, pe

care el il alesese de multa vreme, fiind cu tofti de acord cu el, si preo-

tii, si nobilii, si intregul popor, care §i-au aratat propria voin^a in favoa-

rea lui. Caci el a fost partas la toate necazurile lui Atanasie si cind era

in oras, si cind ratacea prin diferite ascunzatori si a indurat alaturi de el

tot felul de primejdii. Pentru toate acestea s-au intrunit toft preotii si au

strigat ca Petru este urmas vrednic al lui Atanasie. (Teodoret, IV, 18).

Dupa ce 1-au asezat in scaunul pontifical, de indata j udecatorul

provinciei, adunind populafta pagina §i pe cea a iudeilor, a inconjurat

incinta bisericii, poruncind sa iasa de acolo Petru, ameninftndu-1 ca il

scoate cu for^a, daca nu vrea de buna voie. Faceau aceasta din dorin^a de

a fi pe plac imparatului ; iar oamenii stiau ca impotrivindu-se se expun
unei nenorociri. Si adevarul este ca minia lipsei de credinp a triumfat

;

se straduiau mai curind sa fie pe placul idolilor si considerau ca neno-
rocirea in care se afla Biserica era o reala sarbatoare. Si astfel, Petru,

om de excepfte, nedorind sa se provoace un razboi, a iesft lini^tit si,

urcind in corabie, a plecat la Roma. (Teodoret, IV, 19).

CAPITOLUL XXXVIII

CU ClTA CRUZIME A FOST INTRODUS LUCIU
IN ALEXANDRIA

Dupa ce au trecut citeva zile, Euzoie a venit din Antiohia cu Luciu

si i-a incredin^at bisericile. Cei inva^ati cunosteau lipsa de evlavie a

acestuia din Samosata. Poporul insa, fiind hranit cu inva^atura lui Ata-

nasie, si-apoi fiindu-i sila sa inghita mereu o hrana silnica, s-a abftnut

de a participa la adunarile biserice^ti. Iar Luciu, folosindu-se de inchi-

natorii la idoli, inarmati, ii lovea pe unii, ii spinzura pe altii, ii silea sa

fuga pe unii §i devasta locuin^ele altora, ca un barbar. Dar lucrurile

acestea le va povesti mai bine minunatul barbat Petru, in scrisoarea sa.

Eu voi adauga la scrisoarea lui Petru o singura nelegiuire a lui Luciu.
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Niste barba^i din Egipt, ducind o via^a creating dupa modelul ingerilor,

si evitind aglomerarile orasului, au preferat sa-^i duca via^a in pustiu,

au facut sa rodeasca un pamint nisipos si steril, intorcind desigur lui

Dumnezeu, prin munca lor, niste roade excelente si gustoase. Mul£L

pareau ca sinit victoriosi asupra acestui pustiu. Acolo a crescut de copil

acel vestit Antonie, dovedind o virtute de monah, luptator duhovnicesc.

(Teodoret, IV, 19).

CAPITOLUL XXXIX

CE MINUNI AU INFAPTUIT SIHASTRII

TRIMISI IN EXIL DE LUCIU

Nenorocitul de Luciu i-a izgonit pe locuitorii de atunci ai acestor

locuri, cei care il urmasera pe Antonie §i pe prea sfintii intiistatatori ai

acestora, pe venerabilul Macarie si un alt Macarie, si pe Isidor §i pe

altii ; scotfndu-i din pesterile lor, i-a trimis in niste insule locuite de

oameni fara credin^a, ca si cum nu ar fi fost totdeauna lipsi^i de un

inva^ator cu eredinta. Cind corabia a ajuns la ^armul insulei, demonul,

care era in cinste la acei oameni, parasind idolul in care obisnuia sa

locuiasca pina atunci, a navalit in fiica preotului §i a dus-o de acolo in

delir pina la locul unde sosise corabia monahilor. Demonul, imitind

vocea unei bacante, striga ca ghicitoarea din Filipi. Auzeau toft bar-

ba^ii si femeile, pe demonul care striga : O, puterea voastra, o, slujitori

ai lui Hristos, de peste tot sintem alungaft de voi, din orase si din sate

si din munft ca si din vai, de catre pustnicul care este crezut de oameni.

Nadajduim sa ne oprim in aceasta insula, sa fim eliberaft de sageftle

voastre, nadejde pe care o vedem acum ca ne-a inselat. Persecutorii

vo$tri v-au trimis aici nu ca sa va loveasca pe voi, ci ca, prin voi, sa ne

alunge mai degraba pe noi. lata, ne retragem din aceasta insula, caci

sintem strapunsi de razele virtufti voastre. Spunind acestea si altele

asemanatoare si asternind-o la pamint pe bacanta, au disparut si ei cu

tofti. Atunci adunarea aceea prea sfinta, dupa o rugaciune, a desteptat-o

pe bacanta si a redat-o tatalui ei sanatoasa si intreaga. Insa aceia care

au asistat la acest miracol, prosternindu-se la picioarele sfinftlor, ii

implorau sa primeasca bani pentru calatorie. Si unii au distrus templul

demonilor, §i, iluminati de stralucirea inva^aturii, s-au bucurat de harul

sfintului botez.
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Vestindu-se in oras aceste lucruri, toata populafta adunata 1-a inde-

partat pe Luciu, spunind ca isi atrage minia divina daca nu se intoarce

grupul acela. Si fiindu-i teama de o raseoala a orasului, Luciu a porun-

cit ca barbatli cei sfinti sa se intoarca in pesterile lor. Si toate acestea

sint in masura sa dezvaluie ororile lui Luciu. (Teodoret, IV, 19).

CAPITOLUL XL

SCRISOAREA LUI PETRU, EPISCOPUL ALEXANDRIEI,
IN CARE SlNT RELATATE NELEGIUIRILE LUI LUCIU

Dar despre infumurarea lui ne va lamuri scrisoarea minunatului

Petru. Ca sa evit lungimea scrisorii, nu voi omite sa redau ceea ce este

esen^ial in ea. (Teodoret, IV, 19).

Paladie, judecatorul provinciei — spune el — fiind de religie pagina

si fiindca i-a adorat totdeauna pe idoli, inceroa deseori sa lupte impo-

triva lui Hristos. Si stringind oameni ale§i dinainte, a dat navala in

biserica, comportindu-se ca niste barbari. Atunci s-au comis multe cru-

zimi, pe care numai voind sa le redactez si amintirea acelor fapte ma
mi§ca profund §i-mi dezlan^uie §iroaie de lacrimi

;
§i a§ fi putut patimi

acest lucru multa vreme daca nu as fi fosit usurat de grija divina.

Multimea intrata in biserica ce se cheama acum Teona, in cuvinte

de cinstire se falea cu favorurile idolilor. Pentru lectura Sfintelor Scrip-

turi s-au facut auzite niste aplauze in deridere. Si fara ru§ine rasunau

vocile fecioarelor care spuneau impotriva lui Hristos cuvinte de ocara,

pe care limba omeneasca nu cuteaza sa le rosteasca. Auzind asemenea

cuvinte, unul dintre in^elepti si-^a astupat urechile si ar fi preferat sa

fie surd decit sa fie obligat sa auda asemenea cuvinte. Dar daca s-ar fi

oprit macar la a pacatui doar prin cuvinte, totusi faptele rostite prin cu-

vinte nu ar fi intrecut nerusinarea. Caci nu e greu de suportat o critica de

felul acesta, la aceia in care locuie§te in^elepciunea si cultivarea inva-

taturii lui Hristos. Dar acestia, facind evidenta forma miniei indreptate

spre pierzanie si scotind pe nari sunete ingrozitoare, si, ca sa zic a§a,

raspindind un miros urit ca acela dintr-un pat de dormit, sfisiau hainele

fecioarelor sfinte ale lui Hristos, care acopereau trupuri ingeresti. Si

purtindu-le prin inttregul oras, goale, asa cum le-a lasat natura, rideau

de ele in voie, fara rusine. Iar daca cineva, din mila, ii impiedica, se

alegea cu lovituri si rani. Vai de nenorocirile acestea ! Multe suportau

depravarea trupului ; cele mai multe dintre fecioare, lovite la cap, au
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ramas fara glas
;
pina si funeraliile solemne ale acestora erau interzise.

Multe din trupurile cautate de parin^ii care plingeau nu au mai putut

fi gasite.

Dar de ce povestesc nimicnicii, cind pot spune lucruri de seama ?

De ce sa starui asupra acestora si sa nu recurg mai curind la cele nece-

sare acum ? In care §tiu bine ca oricine va admira rabdarea Domnului,

raminind uimit impreuna cu noi ca nu a incheiat imediat cu toate. Caci

cele care nu au fost facute niciodata si nici nu au fost auzite prin scrie-

rile parintilor, acestea au fost savirsite de necredinciosi chiar deasupra

altarului. Caci asa au facut, rizind si rositind cuvinte de ocara : au adus

sa participe la ceremonie un sclav care-si ascundea natura de barbat ?i

folosea haine de femeie, cu ochii vopsiti §i cu fa^a pictata cu culorile

matasii, ca sa inchipuiasca imbracamintea histrionilor, idolul cu infa-

tisarea de femeie miscindu-se incoace §i incolo chiar deasupra altarului

unde noi invocam venirea Sfintului Duh, si facind din miini gesturi.

Aceia care apreciaza ca fara insemnatate acest lucru si care considers

cele petrecute mai curind distractii decit lucruri rusinoase, si pun in

scaunul Bisericii pe unul dintre ai lor, bine cunoscut pentru nerusina-

rea sa si despuiat de haina si de organele genitale, vor ridica cu neru^i-

nare impotriva lui Hristos un demagog nerusinat. Acela, in locul cuvin-

telor sacre, rostea nelegiuiri, Muda desfrinarea in locul lucrurilor cin-

stite si necredinta drept evlavie, prostitut;ia si adulterul in locul conti-

nen^ei, impreunarea intre barbati, iar furtul, mincarea, bautura, le pro-

clama necesare vietii acesteia. Petrecindu-se astfel lucrurile §i plecind

eu din biserica (de vreme ce nu puteam sta acolo unde navalirile solda-

tilor, unde poporul cumparat cu bani din belsug pentru a se rascula, §i

multimea de neamuri veneau pentru fagaduielile atragatoare), a fost tri-

mis ca succesor al meu, sau confundind episcopatul cu o demnitate lu-

measca, un oarecare Luciu, grabit sa manifeste ticalosia si faptele lupu-

lui, fara sa fie ales nici de sinodul episcopilor ortodoc§i, nici de hota-

rirea adevaratilor clerici, nici de cererea poporului, a§a cum sint de-

clarate public hotaririle bisericesti. $i nici nu a venit precedat de monahi,

intonind imnuri din Scripturi, de vreun episcop, sau de vreun preot,

sau de vreun diacon, sau de multimea poporului. Era cu el Euzoie,

care tocmai fusese condamnat impreuna cu Arie in sfintul si marele

sinod de la Niceea. Acum insa vine prin protectia antiohienilor impreuna

cu jefuitorul si tovarasul in darnicii si comandantul militar celebru pentru

totala lipsa de credinta, numitul Magnus, care in timpul lui Iulian a dat

foe bisericii de fericita amintire a beritiorilor din zilele lui Iovian, §i a

fost silit sa o repare prin mijloace prorii ; era cit pe ce sa-si piarda
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capul, daca nu ar fi beneficiat, dupa insistence multora, de clemen^a

imparatului. Cer insistent ca sa lua^i in considerare toate acestea cu

rivna voastra §i sa stimula^i razbunarea atitor nelegiuiri savisite impo-

triva Bisericii lui Dumnezeu, pentru ca si tiranul a declansat asemenea

nelegiuiri impotriva noastra.

Caci acest Luciu care, prin religia voastra §i a tuturor episeopilor

ortodocsi, a fost depus de multe ori din motive intemeiate, acum sta

in fruntea orasului §i numai, cum spune psalmistul, ca un hulitor si

necugetat. Caci zice : Hristos nu este Dumnezeu adevarat. Ba chiar, in

momente prielnice, este corupt §i corupe ; se bucura, hulind impotriva

acelora care sint dovedi^i ca II slavesc pe Mintuitorul. Caci, fiind mai

aproape de simtamintele paginilor, si-a asumat gre§eala de a se inchina

unui zeu nou. Unii strigau in fa$a lui laude de felul acesta : Bine ai ve-

nit, episcope, care nu II aperi pe Fiul. Al^ii spuneau : Pe tine te iubes.te

Serapis si te-a introdus aici
; §i numeau statuile paginilor. Tocmai in

acest moment Magnus de care am vorbit mai sus, tovaras. nedespar^it

al lipsei de credinp a lui Luciu, necrutator purtator de arme si sluji-

tor al cruzimii aceluia, a strins o mul^ime de oameni si prinzind noua-

sprezece diaconi, dintre care unii trecu^i de optzeci de ani, ii chinuia ca

pe unii surprinsi asupra unei crime si du$mani ai romanilor. El nu stia

ca taria legii crestinilor si eredinta apostolilor ne-a fost transmisa prin

Parinti ; si spunea chiar ca acestea ii vor face placere prea milostivului

imparat Valens : Indupleca^i-va, nenorocitilor, spuse, §i primiti invata-

tura arienilor. Indupleca^i-va, caci divinitatea va va ierta, desi nu
de buna voie practical cultul adevaratei religii, ci silnic o face^i. Caci

bucuria nu inso^este neoesitatea ; insa invinuirea dreapta urmeaza vo-

in^ei spontane. De aceea, avind in fa^a ochilor ra^iuni de felul acesta,

urma^i-ne in graba si subscrieti invataturii lui Arie, pe care o predica

acum Luciu. §titi bine ca daca va supuneft ve\i dobindi de la imparat

bani, profituri, onoruri ; dar daca va impotriviti, vet^i avea parte de

inchisori, torturi, chinuri, biciuiri, lan^uri. Lipsiti de bani si de proprie-

ty si apoi alunga^i, ve\i fi condamna$i sa locui^i in locuri ingrozitoare.

In felul acesta acest nemaipomenit de ispititor, imbinind amenin-

tarile cu ademenirile, ii poftea si ii silea pe to$ sa se abata de la cre-

dinta adevarata. Ei insa, considerind ca nimic nu e mai amar decit tra-

darea credin^ei, au raspuns cu aceste cuvinte, punind amenintarile §i

ademenirile mai prejos decit virtutea si taria simtamintelor : Inceteaza,

inceteaza odata sa ne mai ingrozesti cu asemenea vorbe ; termina cu

cuvintele de§arte. Noi nu cinstim un Dumnezeu nou, un Dumnezeu

aparut de curind. $i te infurii degeaba §i te zba^i ca vintul naprasnic ;
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noi vom persista in inva^atura credintei pina la moarte. Nu marturisim

un Dumnezeu fara putere, nu unul necugetat, lipsit cindva de adevar ;

nu unul care a existat cindva, asa cum predica Arie ca Fiul este trecator.

Caci daca, conform nelegiuirii lui Arie, Fiul este creatura, si nu exista

odata cu Tatal, atunci nici Tatal nu a fost cindva ; de buna seama Fiul,

dupa spusa lui, neexistind cindva. Daca insa Tatal este dintotdeauna,

Fiul existind de buna seama din El §i nu conform fluxului generarii (caci

Dumnezeu nu are pasiuni), cum poate sa nu fie necugetat si nebun aceia

care marturiseste astfel despre Fiul : Era cind nu era, Cel prin care toate

cite sint au fost facute prin harul Lui ? Parin^ii nostri (de la care astia

care au decazut sint facuti cu siguranta fara Tatal), venind la Niceea si

anatematizind pe sectantii lui Arie, al caruia acesit tinar este acum pa-

tron, au spus ca nu este facut din alta substan^a din afara Tatalui, asa

cum ne obligi tu acum pe noi sa marturisim, ci din fiinta Lui. Intelegind

bine si cu cuget evlavios acest lucru, prin cuvinte alese si sfinte au mar~

turisit ca este de aceeasi fiinta.

A ineercat el timp de mai multe zile, crezind ca-i poate face, pe aceia

care spuneau aceste lucruri si altele asemanatoare, sa-si schimbe ade-

varata credinp. Aceia care in arena devin mai puternici si inving te-

roarea si se inarmeaza ei insisi cu argumentele Parin^ilor, au avut o

judecata mai valabila despre pietate, judecind prin exercitiul virtutii

primejdiile impotriva ei. Si in felul acesta, tot razboindu-se ei si din-

du-se in spectacol, asa cum scrie fericitul Apostol (I Cor. 4, 9), in fata

ingerilor si a oamenilor, intregul oras se ingramadea ca sa contemple pe

atle^ii lui Hristos si biruind cu statornicia lor loviturile arbitrului si

biciuirile si facindu-se, prin rabdare, stapini si biruitori, prin evlavie,

impotriva arienilor, pe care el credea ca ii invinge si ii va aduce la ne-

credinta.

Dupa ce a incetat sa-i mai tortureze, fiindca plingeau si se jeluiau

cu totii, adunindu-se mul^imea lipsita de ra^iune, a poruncit sa fie adusi

in preajma portului, penitru judecata, ba mai curind pentru prejudecata.

Si cum acolo de obicei paginii si iudeii scoteau strigate impotriva lor,

iar ei nu voiau sa fie de acord cu impietatile arienilor, a pronun|.ait sen-

tin^a, in gemetele generale, in fa^a tribunalului sau ; sa fie luafi din

Alexandria si dusi in Heliopol, in Fenicia, acolo unde locuitorii nu vor

nici sa auda numele lui Hristos, caci sint pagini. Zis si facut
;
poruncind

sa se urce ei in corabii, el statea pe pod, clatinandu-si sabia scoasa din

teaca — socotind ca asa ii ingrozeste pe aceia care ranisera de mai multe

ori cu o sabie de doua ori mai ascu^ita pe demonii vrajmasi. Si a§a i-a
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trimis fara cheltuieli si fara vreo mingiiere, poruncindu-le sa navigheze

pe o mare furtunoasa si, ca sa zic asa, nevoind sa accepte sa se comunice

ca aoei barbati au fost expulzati din porunca nedreapta.

Intregul oras a fost indurerat si inca se jeluiau ; unii isi izbeau

pieptul cu miinile, al^ii inal^au ochii si miinile la cer, protestind impo-

triva silniciei si parca spunind : Auzi, cerule, si prinde cu urechile cit

sint de nedrepte cele ce se petrec pe pamint. Totul era cuprins de gemete

si se auzea in oras ca un eintec de jale, si se revarsa un fluviu de la~

crimi. Si cind judecatorul acela a poruncit sa fie intinse pinzele cora-

biei, atunci s-a auzit un imens geamat inso^it de lacrimi al tuturor,

fecioare si femei, batrini si tineri. In vreme ce cei expulzati navigau

spre Heliopol, unde se celebra un cult diabolic, to^i cei din oras, im-

preuna sau cite unul singur gemeau §i plingeau. Paladie, prefectul ora-

sului, ordonase ca nu le este ingaduit sa plinga pe fata, caci si el era

pagin. Multi dintre cei care plingeau au fost prinsi si dusi in inchisoare,

pedepsi^i, biciuiti, rani^i, in cele din urma pusi in lan^uri — barbati

care luptau aprig si cu zel divin pentru Biserica. Multi dintre ei, vreo

douazeci si trei, erau monahi, locuind in pustiu. Printre ei, dupa putin

timp, diaconul care ne-a adus noua o scrisoare de mingiiere de la iubi-

tul nostru frate Damas, episcopul orasului Roma, era dus in public, cu

miinile legate la spate, chiar de calau, ca un vinovat cunoscut §i biciuit

la fel ca un ucigas, cu spinarea sfisiata de pietre si biei cu plumbi. A
fost dus spre mare, ca si ceilal^i, fara cheltuiala si fara nici o mingiiere

a fost pus in lanturi in exil. Si cum judecatorul acela a torturat

mul^i copii, dintre care unii au murit, nici parin^ilor si nici fratilor lor

nu le-au fost ingaduite funeraliile solemne.

O, cita neomenie a judecatorului, si mai curind a celui cu preju-

decata ! Caci cei care s-au luptat pentru credin^a nu au putut fi corn-

para$i cu ueigasii, ale caror corpuri au ramas neingropate ; acestia care

au trudit pentru credinta au fost azvirliti ca hrana animalelor si pasa-

rilor. Iar celor care au vrut, din compasiune fireasca, sa sufere impreuna

cu parin^ii celor ucisi, li s-a taiat capul, ca unor dusmani. Ce lege a

romanilor, ce hotarire a barbarilor pedepse§te pe cei care vor sa min-

giie pe paring ? Cind s-a mai pomenit in trecut o asemenea impietate ?

Cindva a poruncit un faraon ca barbatii evrei sa fie ucisi ; dar invidia

si teama au aminat aceasta porunca. Cu cit sint mai omenesti cele pe-

trecute atunci, decit faptele recente ! Cu cit sint mai de dorit sa fie

diferite de nedreptatea acestuia ! Si chiar daca rautatea nu ar separa

intru nimic pe unii de altii, sint totu§i de necrezut cele ce se spun,

inumane, salbatice, crude, barbare, ingrozitoare si fara mila. Si toate
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acestea in timp ce arienii petreceau, eonducind adunari, iar orasul ge-

mea ! Cad nu a fost casa in care sa nu existe un mort, asa cum scrie

in Iesire (Ies. 12, 30). §i dupa ce s-au petrecut acestea (caci nu au fost

cautati faptasii nedrepta#i> ci au purees la mai man rele), au raspindit

veninul lor pina la episcopii provinciilor, cei care se consolau de nedrep-

tatile lor, prin tovarasul intru darnicii, Magnus, de care am mai vor-

bit. Pe unii dintre episcopi i-au predat curiei, pe al^ii i-au tulburat cu

diverse uneltiri ; voind sa-i oblige pe to$i la impietaji si intrebindu-1 pe

diavol, parintele lor, pe cine sa devoreze cu turbarea lui.

Dar, mai mult inca, au trimis in exil, in orasul iudeilor numit Dio-

cezareea, pe unsprezece din episcopii egipteni, barbati care au trait in

sihastrie aproape din copilarie si pina la batrine^e, care-si stapineau

prin cuvint si fapta pomirile trupului, predicind fara nici o pata sfinta

credin^a si inva^ind despre inva^atura de credin^a, reusind multe biruin-

te asupra demonilor si identificind cu multa intelepciune secta ariana.

§i ca un infern in toata cruzimea lui, niciodata satui de moartea frai-

ler, au vrut sa lase o amintire a cruzimii lor. Indata au pregatit sa fie

trimisi in Neocezareea Pontului clerici ai Bisericii universale, care-si

duceau via^a in Antiohia alaturi de monahi credinciosi si care voiau sa

faca sa ajunga cunoscute urechilor imparatului nelegiuirile lor. Acestia,

cred eu, si-au pierdut via^a din pricina salbaticiei din regiune.

Acele vremuri au provooat asemenea tragedii demne de taoere §i

uitare, dar care trebuie incredinfcate scrisului, pentru pedepsirea acelo-

ra care si-au ascutit limba impotriva Celui Unul-Nascut. Caci aceia, inar-

mati cu turbarea blasfemiei, au incercat nu numai sa loveasca in Sta-

pinul tuturor, dar au inceput chiar impotriva slujitorilor Lui un razboi

fara nici o declaratie in acest sens. (Teodoret, IV, 20).



CARTEA A VIII-A

CAPITOLUL I

DESPRE VIETUIREA COMUNITARA, MINUNILE §1 REPLICILE
SAU SCRIERILE DIFERITILOR MONAHI $1 EPISCOPI

In vremea aoeea era intiistatator al Bisericii Arsenie. Acesta nu-i

excomunica pe tinerii care pacatuiau, ci pe cei mai inaintati in virsta.

Ca spunea el : Tinarul excomunicat 11 indepartezi, insa eel inaintat in

virsta, indurerat din pricina excomunicarii, se indreapta ourind. Un
altul, numit Pior, minca mergind. Intrebat pentru ce minca asa, zise : Nu
vreau sa folosesc mincarea ca pe ceva necesar, ci ca sa fac altceva. Intre-

bat la fel de un altul, spuse : Pentru ca sufletul sa nu simta o voluptate

trupeasca in timp ce maninc. Isidor spunea ca are patruzeci de ani de cind

a simtit un pacat in minte, dar fara sa consimta la el, sau la vreo pofta sau

patima. Iar Pambo, fara sa stie carte, a ajuns sa invete de la cineva un
psalm ; cind a auzit el primul verset al psalmului treizeci si opt : Am
spus : pazi-voi caile mele, ca sa nu pacatuiesc eu ou limba mea ; nu a

mai putut sa auda al doilea verset, zicind : Daca voi putea indeplini

acest lucru, imi va fi de ajuns doar acest verset. Cind invatatul care ii

spusese versetul i-a reprosat pentru ce abia dupa sase luni a venit la el,

i-a raspuns : Fiindca pina acum nu am indeplinit in fapt acest verset.

Mai tirziu, cum a trait mul^i ani, intrebat de un cunoscut daca a invatat

versetul, spuse : Patruzeci si noua de ani, abia am reusjt sa-1 indepli-

nesc. Cind cineva i-a dat acestuia bani pentru hrana saracilor, spunin-

du-i : Numara-i, el raspunse : Ceea ce ai dat nu are nevoie de numar, ci

de curatie sufleteasca.

Acest Pambo, la rugamintea episcopului Atanasie a venit din

sihastrie in Alexandria. Cind a vazut acolo o actrita, a plins ; si intrebat

de cei de fata pentru ce se tinguieste, zise : «doua lucruri m-au miscat

:

unul, pierzania acesteia, iar celalalt, ca eu nu ma straduiesc atit sa plac

lui Dumnezeu cit aceasta, ca sa poata placea oamenilor nerusinati». Un
altul spunea : «Monahul, daca nu ar fi trudit, ar fi socotit egal cu cineva

aspru».

Piterie folosea multe expuneri naturale si de multe ori povestea

altora care ii cereau unele lucruri. Dar se ruga pentru fiecare povestire.
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Tot in acea vreme erau printre monahi doi barbaft iubitori de Dumne-
zeu, numindu-se Macarie si unul si altul ; unul era din Egiptul superior,

altul, din Alexandria. Amindoi erau renumiti pentru multe lucruri, pen-

tru abstinent, via^a comunitara, obiceiurile si minunile pe care le savir-

seau cu miinile lor. Macarie din Egipt a ingrijit pe ati^ia $i a izgonit

atitia demoni, incit cu lucrarile lui s-ar umple o carte intreaga. Era

respectuos si sever cu cei care ii puneau intrebari. De partea lui, Maca-
rie din Alexandria, desi asemanator cu eel din Egipt intru totul, se deo-

sebea prin aceea ca se arata mai vesel in fa^a celor care il cercetau si ii

educa pe tineri aratirud o figura mai placuta in schimbul de pareri.

Evagrie, ucenicul acestora, cuno§tea filosofia lucrurilor in primul

rind fiind ini^iat numai prin discu^ii §i hirotonit diacon in Constanti-

nopol de catre Grigorie din Nazianz. Apoi, coborind impreuna cu el in

Egipt §i vazindu-i pe barbatii de care am vorbit, a devenit un partizan

infocat al convietuirii lor. Si au facut miinile lui tot atitea minuni cite

au facut invatatorii lui. A redactat car^i foarte necesare — una dintre ele

poarta chiar titlul Monahul ; si este Despre cei actuali. Alta este Gnos-

ticul, adica dupa cum fiecare se face demn de cunoastere, §i are cinci-

zeci de capitole. Alta insa, Contradictorius sau Antiereticos, este culeasa

din Scripturile sfinte, impotriva ispitirilor demonilor si este impartita

in opt par^i, dupa numarul celor opt cugetari, si din sase sute de pro-

pozitiuni care tin de contempla^ie, pe care le-a denumit icpoBX^jiaxa,

adica probleme pentru meditate. In plus a scris §i doua opere in versuri,

una referitor la monahii stabili^i in minastiri sau cei calatori, §i una

despre fecioare 137
. Cei care citesc aceste carti i§i dau seama cit de

minunate §i cit de necesare sint.

Dar e binevenit — asa cred — sa redau cite ceva din spusele $i

scrierile lui despre monahi. Spune el : Este indicat sa cercetam cu aten-

tie caile monahilor dinaintea noastra §i sa le urmam. Caci multe lucruri

se gasesc bine spuse de ei, dar si facute. Dirutre ei unul spune asa : Un
regim de via^a sobru, dar insotit in egala masura de iubire, il duce

degraba pe monah la un liman lipsit de patimi. Cind acesta a vazut

intr-o noapte pe unul din fra^i chinuit de vedenii, 1-a vindecat in felul

urmator : i-a poruncit sa-si alcatuiasca postul din mincari lipsite de

consistenta. Intrebat, raspunse : nimic nu potoleste patimile acestea, a?a

oa mila. Atunci unul dintre filosofi s-a apropiat de dreptul Antonie,

zicind : Cum faci fata, parinte, lipsit cum esti de mingiierea tabli^elor ?

La care Antonie spuse : O, filosofule, tabli^a mea este natura creaturilor

si este prezenta cind vreau sj imi recite§te cuvintele lui Dumnezeu. M-a

137. A se vedea nota 124.



ISTOKIA BISERICEASCA TRIPARTITA 317

intrebat Macarie, batrinul egiptean, chezasul alegerii, zicind : Pentru ce,

^inind minte raul impotriva oamenilor, risipim virtutea sufleteasca

demna de a fi retinuta, iar daca ^inem minte raul impotriva demonilor,

raminem nevinova$i ? Si cum sovaiam sa raspund la aceasta intrebare,

1-am rugat pe el sa-mi dezlege problema. El spuse : Prima patima a

furiei este impotriva naturii ; urmatoarea insa este conforma naturii.

In aceeasi zi torida, la amiaza, am venit la Parintele Macarie si,

teribil de insetat, i-am cerut apa sa beau. El insa zise : Umbra i$i este

de ajuns, caci multi care sint acum pe drum sau calatoresc pe apa sint

lipsi^i tocmai de acest element de hrana. Apoi, cind am discutat cu el

cuvintul de abstinent, spuse : Crede-ma, fiule, la douazeci de ani, nu

am fost satul nici de piine, nici de apa, nici de somn. Piinea o minoam
in raport cu greutatea mea, apa insa beam cu masura ; cit despre somn,

foarte putin rupeam, sprijinit de perete. Unuia dintre monahi i-a fost

anun^ata moartea tatalui, dar el i-a raspuns aceluia care 1-a anun^at :

termina si nu mai huli, caci tatal este nemuritor.

Unul dintre fra^i nu avea deeit Evanghelia, pe care, vinzind-o, a

dat pre^ul saracilor, spunind cuvinte demne de ^inut minte : Am vindut

tocmai cuvintul acela care imi spune totdeauna : Vinde tot ce ai ?i da

saracilor (Matei 19, 21).

Exista o insula in apropiere de Alexandria, dincolo de mlastina

Marcia, in care locuia un monah foarte apreciat de cei contemplativi,

care a spus : Toate cele facute de monahi sint facute pentru cinci mo-

tive, adica : pentru Dumnezeu, pentru natura, pentru obisnuin^a, pentru

necesitate, pentru lucrarea miinilor. Tot el spunea ca natura are o sin-

gura virtute, dar ea poate lua diferite aspecte prin calitatile sufletului.

Caci si lumina soarelui, spuse, desi nu are diferen^e in sine, totusi face

sa se vada, prin ferestrele prin care patrunde, aspecte diferite.

Apoi un alt monah a spus : De aceea imi infrinez poftele, ca sa

inlatur prilejurile de patima. Caci stiu ca patima se cearta intotdeauna

pentru pofte, ca imi tulbura mintea, care urmareste stiinta. Un batrin

spunea : Iubirea nu §tie sa faca depozit de mincare sau de bani. Tot el

spunea : Nu stiu daca intr-o aceeasi imprejurare am fost amagit de

demoni. Despre aceste lucruri aminteste Evagrie in cartea sa, numita

Actuali.

In cea despre contemplatii spune asa : Am inva^at de la Grigorie

eel drept ca virtutile si contemplatia lor sint patru : pruden^a, curajul,

cumpatarea si dreptatea. Spunea ca indatorirea prudentei este sa exa-

mineze puterile intelectuale si sfinte, cu exceptia cirtirii. Pe acestea le-a

airatat ca inseamna in^elepciune. Cumpatarii, spuse, ii este specific
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tocmai ca si agricultorilor sa primeasca oei dintii semin^le si sa le plan-

teze cum trebuie. Indatorirea drepta^ii este sa fie atribuite fiecaruia

cuvintele dupa merit : caci unele sint pronun^ate neclar, altele indicate

intr-un mod indoielnic, unele expuse pe fa^a, pentru folosul eelor

simpli.

Iar Vasile din Capadocia, aceasta culme a dreptatii, spune : medi-

ta^ia repetata si exerci^iul fac stiin^a umana mai buna, aceea care este

acordata prin harul lui Dumnezeu, adica dreptatea, rabdarea §i mila.

§tiinta omeneasca vor putea sa o primeasca si cei patimasi, dar de cea

divina sint capabili numai cei nepatimasi ; acestia, chiar in timpul

cuvintarii, stralucind in lumina min^ii proprii, se privesc pe ei insisi. §i

Atanasie, prea sfinta lumina a egiptenilor, a spus : Moise inva^a ca

masa trebuie a§ezata impotriva par$ii de unde sufla vintul. Si asta

pentru ca cei contemplativi sa stie cine este acela care sufla impotriva

lor si sa se impotriveasca din toate puterile oricarei ispite si sa hraneasca

cu buna voie pe cei care se apropie de ei. Serapion, ingerul Bisericii din

Tmuis, zicea : Mintea robita se cura^a desavirsit prin cugetarea duhovni-

ceasca. Insa iubirea curata toate ale trupului de tulburarea trufiei ; cum-

patarea impiedica poftele neouviincioase care se strecoara in suflet.

Didim 138
, eel mai mare invatat al oontemplatiei, zice : Incearca

intr-una asupra ta insu^i eugetari despre providen^a §i judecata, §i tine

minte obiectul exercitiului. Caci cu to^ii intru acestea gre§im, §i vei

gasi explicajia judecatii in diferen^a dintre lucruri, din care se compune

chiar lumea ; explicatia providem}ei ansa, o vei gasi in felurile in care

esti ridicat de la rautate si ignoran^a, la virtu^i si la culmea stiintei.

Dar aceste lucruri le redau dupa spusele lui Evagrie.

A mai fost si un alt om de excepfte printre monahi, cu numele de

Amonie, care a fost atit de lipsit de curiozitate, incit cind venea la Roma
de la Atanasie, nu a vizitat nici o opera din ora§, ci a vrut numai sa

vada bisericile lui Petru §i a lui Pavel. Acest Amonie, chemat la epis-

copat si vrind sa fuga, §i-a taiat singur urechea dreapta, ca sa scape de

obligatia de hirotonie, (raminind) lipsit de integritatea corporala. Si

cum, dupa un timp, chiar Evagrie era propus pentru episcopat de catre

episcopul Teofil din Alexandria, fara sa-si amputeze nici o parte a

corpului, venind la Amonie spunea in gluma ca §i-a facut aproape un

rau taindu-si urechea si de aceea este vinovat. La acestea, Amonie

138. Didim eel Orb sau Alexandrinui (f cca. 398) a fost ultimul mare dascal al

$colii Alexandrine. A scris numeroase opere exegetice si dogmatice. De la el s-au

pastrat in traducerea latina a Fericitului Ieronim, Despre SSintuI Duh si Despre
Siinta Treime, in care demonstreaza dumnezeirea Fiului si a Sfintului Duh. In scrie-

rile sale este influenfat de Parintii Capadocieni.
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spuse : Tu, Evagrie, nu stii ca trebuie sa fii pedepsit fiindca $.-ai taiat

limba. §i sa nu \i se para ca-ft atribui ceva, ca nu vei avea parte de

harul lui Dumnezeu.

Au fost mul^i barbati vrednici in vremea aceea si daca cineva

vrea sacunoasca vorbelesi minunile lor si felul in care au imblinzit pina

si fiarele, sa citeasca cartea monahului Paladie 139
, care a fost ucenicul

lui Evagrie. Caci el a povestit minupos despre toate acestea, in oare a

amintit chiar si imitatia in vietuirea comunitara a femeilor. Asa ca

Evagrie si Paladie, la putin timp dupa moartea lui Valens, au fost in

mare cinste. (Socrate, IV, 18).

In vremea aceea as putea mentiona, pe cit posibil, citi alti crestini

au meditat in acel timp la lume si la via^a. Unul dintre acestia a fost

loan, in Egipt, caruia Dumnezeu i-a dezvaluit, nu mai pu$in decit

proorocilor din vechime, cele ce vor veni §i unele lucruri nesigure pen-

tru al^ii, si 1-a inzestrat ou darul de a vindeca boli fara leac. Caci acesta,

din tinere^e slavindu-L pe Dumnezeu, traia in singuratate, minca ierburi

si radacini §i bea apa numai cind gasea. Cind a ajuns la batrine^e, dupa

porunca divina a emigrat in Tebaida si a fost facut intiistatator al

multor minastiri. Acesta alunga bolile si demonii numai prin ouvint ; si

pentru ca nu inva^ase carte, nu pregeta sa rememoreze cite ceva din

texte, pentru ca orice isi insusea odata cu mintea, re^inea ca adevar. In

aoeasta regiune deci medita la lume si via^a Amon, intiistatatorul celor

din Tabernense, avind aproape trei mii de ucenici. Nu mai pu^in a fost

in fruntea monahilor si Teonas. Amindoi acestia au fost autori ai unor

lucrari neobisnuite. Caci se spune ca Teonas a fost un erudit al limbii

egiptene, grece^ti si latinesti si a pastrat tacerea timp de treizeci de ani.

Apoi nimeni nu 1-a vazut minios, jurind, sau min^ind, sau spunind vreo

vorba desarta, sau aspra sau sovaitoare.

Au mai fost in acel timp Copres si Elin, ca si Elias. Despre Copres,

se spune ca a avut harul divin de a aduce sanatate celor in suferin^a si

de a alunga demonii. Elin, crescut de mic in minastire, facea multe

minuni de neinchipuit, pina intr-atit incit purta foe in sin si hainele

nu-i ardeau defel. Iar Elias traia pe atunci in pustiu nu departe de

139. Paladie (f cca. 431) a fost ucenic si prieten al lui Evagrie Ponticul. A
petrecut vreme Indelungata in minastirile din Palestina si Egipt. De la Paladie au
ramas dou3 scrieri importante si anume : Istoria Lausiaca sau Lavsiakonul sau
Lavsaikonul in care istoriseste vietile iinor c51ugari si calugarite, pe care i-a cu-
noscut in peregrinarile sale. Aceasta carte este socotita ca un izvor insemnat pen-
tru istoria veche a monahismului ortodox. A doua lucrare este Dialogul istoric de-
spre viafa si activitatea Fericitului loan, episcopul Constantinopolului. Prieten si

admirator al Sfintului loan Gura de Aur, el a fost exilat in sudul Egiptului in anul
406. Scrierea amintita este un izvor istoric cu privire la ultimii ani ai Sfintului
loan Gura de Aur. A fost tradusa in latineste de Fericitul Ieronim {f 420).
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orasul Antinoe, fiind in virsta de aproape o suta zece ani. Inainte insa a

trait singur in pustiu aproape saptezeci de ani si, postind pina la virsta

aceasta, a ajuns sa traiasca viata comunitara a barba^ilor.

In Egipt a fost si Apele, mester fierar, care uneori, in timp ce facea

meseria aceasta in timpul noptii, era ispitit in castitatea lui de un chip

de demon, ca o femeie frumoasa. El insa, sco^ind din foe fierul pe care

il inrosea, a lovit-o in fa^a. Atunci ea, strigind si gemind, a fugit departe.

Printre acestia a fost si Isidor, care, sprijinind peste tot minastirile,

avea grija ca nimeni sa nu iasa, ci sa aiba inauntru toate cele necesare.

Mai era si Serapion, care avea sub indrumarea sa vreo zece mii de

monahi pe care ii eduea pe to^i in asa fel incit sa-si pregateasca toate

cele necesare prin truda lor si sa slujeasca pe altii care erau in lipsuri.

De asemenea, si Dioscor, care conducea nu mai putin de o suta de

monahi. Acesta, cind era preot, cind pregatea jertfa, se slujea de toata

indeminarea, avind grija si apreciind cu prioepere ca cei care veneau la

sfintele taine sa-si curate gindurile si sa nu aiba constiin^a vreunui rau.

Despre preotul Evloghie se spune ca cunostea dinainte gindurile

oricui venea la el si ii invinova^ea in fa^a de pacatele lor si oricite

gindeau ei in secret el le arata ca ii sint cunoscute. Intr-adevar, pe

acestia, daca ar fi facut ceva rau sau ar fi dat un sfat gresit, ii oprea la

altar, aratindu-le pacatul pe care 1-au facut si, pe cei curat;iti cu consti-

inciozitate, ii primea din nou.

La fel cu acestia era Apolo din Tebaida, care a zabovit patruzeci de

ani in singuratate, avind o grota mica de tot in muntele alaturat ; dar

ajungind cunoscut in scurta vreme pentru multimea minunilor, a ajuns

intiistatator al mai multor monahi. Caci in vremea aceea in Alexandria

multi si foarte buni meditau cu sirg la lume si viap — aproape doua mii

de barbati ; dintre ei, unii zaboveau in singuratate, altii traiau aproape

de Mareotis. Intre altii se distingea cu deosebire Dorotei, de neam teban.

Astfel si-a trait el viata, ca in fiecare zi aduna pietre din mare si in

fiecare an inalta o oasa de oaspeti, fara sa dea sa i le faca aceia care

erau mai cu putere. Noaptea insa impletea cosuri pentru hrana lor si le

vindea. Hrana lui era o piine de sase uncii si o legatura de legume taiate

marunt, iar de baut, apa. Traind asa inca din tinere^e, nici la batrinete

nu s-a schimbat. N-a fost vazut niciodata dormind in pat sau intinzin-

du-si picioarele pentru odihna, sau dormind din voin^a lui, decit atit

cit, lucrind sau mincind, a putut inchide ochii obositi, fireste, astfel

incit adesea, cind adormea mincind, ii cadea mincarea din gura.

Uneori, obosit de nesomn, cazind in gunoi, a adormit ; dar cind s-a tre-

zit, intristat, a spus in taoere : Daca vei fi convins pe ingeri sa doarma,
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atunci ma vei covinge si pe mine. Vorbea probabil cu somnul si cu de-

monul, care se silea sa-1 impedice de la faptele bune. In timp ce muncea,

cineva i-a spus : De ce iti distrugi asa corpul ? El spune : Pentru ca

ma omoara.

Se spune ca preotul Piamon, odata, cind aducea jertfa, a vazut un

sfint inger stind linga sfintul altar si inscriind in registru pe monahii pre-

zenti si stergindu-i pe cei absen^i. Se stie ca si Sfintului loan Dumnezeu
i-a dat atita putere impotriva suferin^elor si a bolilor, incit a vindecat

mul^i bolnavi de podagra si pe cei care aveau articulatiile slabite. Intre

ace§tia, batrinul Veniamin era mult vestit, inzestrat de Dumnezeu cu

darul de a vindeea pe bolnavi fara leacuri, ci doar cu atingerea miinii

sau cu ulei. Se spune despre el ca s-a imbolnavit de hidropizie si corpul

sau s-a umflat atit de tare, incit nu mai putea sa iasa pe usa celulei sale

in care locuia, decit dupa ce usile au fost inlocuite cu scinduri. Si cu

toata boala sa, cu vreo opt luni inainte de a muri, sezind pe un scaun

larg, ii ingrijea pe bolnavi. Nu suferea prea mult ca nu-si putea vindeea

boala lui, dar se mingiia cu cei care-1 priveau si ii ruga sa-L implore pe

Dumnezeu pentru sufletul lui §i sa nu se ingrijeasca de trup ;
pentru ca

si atunci cind a fost sanatos, spunea, la nimic nu i-a folosit.

Spun altii ca Marcu, traind la sciti, inca din tinere^e a fost foarte

milostiv si intelept si foarte capabil sa retina pe dinafara textele Sfintei

Scripturi si, atit de iubitor de Dumnezeu incit, cind se ducea Duminica

la biserica, un inger ii prezenta sfintele Taine, dar mina lui, spunea, o

vedea numai pina la incheietura bratului.

Lui Macarie i-a fost dat sa-i infringa total pe demoni. Prilejul con-

vertirii lui a fost comiterea unui omor. Pe cind era copil si pastea oile

linga balta Mareia, jucindu-se cu un copil de virsta lui, 1-a omorit si,

de frica, a fugit in pustiu. Dupa ce a trait trei ani sub cerul liber, si-a

facut apoi un mic adapost in care a trait douazeci si cinci de ani. Multi

spun ca 1-au auzit aducind mul^umiri acelei nenorociri si ca numea

aducator de fericire acel omor comis fara voie, din care i s-a tras cauza

fericirii.

Iar Apolonie, care in tot timpul vietii lui nu a inva^at nimic din

viata de monah, stiind ca nu mai putea nici sa scrie si nici sa-si indepli-

neasca misiunea, din cauza virstei, cumpara cu banii lui toate medica-

mentele si hrana necesare celor care munceau si trecea pe la portile

fiecarei minastiri, de dimineata si pina la ora a noua, vizitindu-i pe

bolnavi si ajutindu-i cu ce le lipsea. Cind a fost sa moara, a incredintat

altuia ceea ce avea, cerind sa-i implineasca juruin^a sa.

21 — Casiodor
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Moise, pe cind era sclav, a fost alungat din casa, fiind vinovat ; caci

s-a dedat la jafuri si a comis multe omoruri. Dar dupa ce s-a convertit,

indata a fost plin de virtutea vie^uirii de obste. Clnd, in tulburarea

vie^ii, era a^i^at de inchipuirile poftelor vie^ii lui de pina atunci, isi

potolea trupul prin multa abstinen^a, mincind numai piine si muncind

mult. Timp de sase ani s-a rugat noaptea intreaga, fara sa puna geana

pe geana, fara sa inchida ochii pentru somn. Ba chiar pe inserat dadea

ocol celulelor monahilor si umplea cu apa uleioarele fieearuia, incit apa

siroia din belsug pe zece, pe douazeci sau pe treizeci de stadii. Cu toate

ca si-a potolit astfel trupul, nu si-a pierdut sanatatea dinainte. Se spune

chiar ca odata, cind au navalit in adapostul lui patru tilhari, i-a prins

pe to^i si i-a legat si, luindu-i pe umeri i-a dus la biserica, lasind la

hotarirea monahilor sa faca cu ei ce vor voi. A trait, dar, in cea mai

stricta in^elepciune. A fost o spaima pentru demoni si a fost numit

preot la sci^i. A trait aproape saptezeci §i cinci de ani.

Sub domnia aceasta a fost Paul de Libia la sci^i, avind nu mai pu^in

de cinci sute de monahi. Nu le poruncea nimic, si nu ii punea la munca,

doar sa nu manince atita. Se ruga numai, si, ca si cum ar fi avut hotarit

un anume tribut, Ii inal^a lui Dumnezeu trei sute de rugaciuni in fiecare

zi. Si ca sa no greseasca nurnarul, lua trei sute de pietre si dupa fiecare

rugaciune punea o piatra in sin. Cind se terminau pietrele, stia ca au

fost incheiate rugaciunile.

Atunci inflorea Pahomie, abate la sci^i, care a avut din tinere^e si

pina la batrine^e o minunata vietuire de obste. Caci demonul nu 1-a

putut prinde in cursa deloc, nici in privin^a sanata^ii trupului si nici in

privinta patimirilor sufletesti.

Stefan locuia aproape de Mareotis, traind in absoluta si totala conti-

nents. La aproape saizeci de ani a fost apreciat ca exceptional monah si

era foarte cunoscut lui Antonie eel Mare. A fost milostiv si in^elept,

avea vorba delicata si bine-venita, mingiia sufletele celor intrista^i si

le readucea bucuria chiar daca ii lovea vreun necaz firesc. Si cind a

suferit de o infirmitate incurabila si medicii i-au taiat picioarele can-

grenate, el lucra totusi cu miinile, sfatuindu-i pe cei de fata sa nu se

intristeze de asemenea lucruri si sa nu se gindeasca decit la un sfirsit

bun. Toate cele facute de Dumnezeu, sipunea, sint folositoare. Eu stiu

insa ca asemenea suferin^e sint consecintele pacatelor. Si e mai bine sa

ispasim aici pacatele, decit sa suportam dupa moarte chinuri fara

sfirsit.

Iar Pior, cind a iesit din casa tatalui pentru a se converti la in^e-

lepciune, a fagaduit ca nimeni dintre ai lui nu-1 va vedea. Dar dupa
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cincizeci de ani, cind sora lui a aflat ca el traieste si locuieste in sihas-

trie, nu s-a lasat pina nu 1-a vazut. Caci episcopul din locul acela,

vazind-o indurerata, la virsta ei inaintata, pentru ca nu-1 vede, a scris

intiistatatorilor din sihastrie sa-1 trimita pe Pior. Iar el, pentru ca nu e

ingaduit sa infrunti poruncile celor mai batrini, a venit in patrie. Odata

ajuns in fata usii casei ei si anuntindu-se sosirea lui, cind a venit sora

lui, a inchis ochii si a spus : lata, sint Pior, satura-ti privirea cit vrei.

Iar ea, multumita, aducea lauda lui Dumnezeu. Iar el, dupa ce si-a facut

rugaciunea, s-a intors in sihastrie ; acolo, sapind ca sa scoata apa, a

gasit-o amara si a baut-o asa pina in ultima zi a vie$ii. Dupa moartea lui

nimeni nu a reusit sa traiasca acolo. Eu insa cred ca prin rugaciuni el

a reusit sa o faca dulce pentru a o folosi, pentru ca in alt loc unde nu
exista apa el a reusit, prin rugaciune, sa o faca sa izvorasca.

Odata, cind Moise si monahii sai sapau un put si nu au gasit nici

o vina de apa si adincimea nu le ingaduia sa sape mai mult, pe la amiaza

a aparut Pior si, dupa rugaciune, a coborit in groapa si dupa ce a lovit

pamintul a treia oara, a izvorit apa. Dupa ce si-a facut rugaciunea, a

plecat, cerindu-le celorlalti sa guste din apa. Si a zis : Pentru asta am
fost trimis si s-au infaptuit cele pentru care am venit.

Se spune ca Amon, un mare erudit, discipol al lui Origen si al lui

Didim, nu a mincat nimic altceva din tinerete si pina in ultima lui zi,

decit piine uscata. Cind au vrut unii sa-1 aduca la episoopat si el nu a

mai putut sa se impotriveasca cuvintelor lor, si-a taiat urechea, zicind :

Acum, chiar daca as vrea, nimeni nu ma poate hirotoni, cita vreme

regulamentul Bisericii pretinde integritate corporala. Dupa aceea au

plecat si au venit din nou zicind ca Biserica pretinde desavirsirea mora-

vurilor mai curind decit a trupului ; a jurat sa-§i taie limba, daca ei

continua sa-1 sileasca. Auzind acestea, aceia care venisera au tacut. Cam
in acelasi timp traia Evagrie, mare vorbitor si om foarte milostiv, invatat

cu grija de episcopul Grigorie din Nazianz al carui arhidiacon a §i fost.

Se spune despre el ca era frumos la infa^isare, foarte ingrijit imbracat.

Cind un senator gelos a aflat ca sotia sa il cunoaste foarte bine, a uneltit

ca sa-1 omoare, ceea ce ar fi putut sa se intimple, daca nu 1-ar fi pre-

venit o viziune salvatoare, dar groaznica. A vazut in semn ca a fost

prins ca dupa o nelegiuire si, cu miinile si picioarele legate in lanturi,

era dus la supliciu. In timp ce se petreceau acestea, cineva i-a aratat

Evanghelia si i-a fagaduit ca va scapa din lanturi, daca pleaca din

Constantinopol ; si i-a fagaduit implinirea acestui lucru cu juramint. Iar
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el, cu mina pe Evanghelie, a fagaduit sa indeplineasca juramintul §i s-a

trezit dezlegat de lan^uri si, crezind in viziunea sfinta, a scapat de pri-

mejdie. Din Constantinopol a venit la Ierusalim.

Au trait in Rinocorura niste barba^i din provincii, dar nu pelerini,

care erau renumiti pentru gindirea lor despre lume si viata. Printre

acestia se spune ca episcopul Mela a avut parte de asemenea fericire.

Cind au fost trimisi aceia care trebuiau sa-i exileze pe episcopii care se

impotriveau lui Arie, au venit la biserica acestuia. Cind 1-au gasit pre-

gatind candelele bisericii ca eel din urma slujitor, 1-au intrebat unde

este episcopul. El le-a spus : Eu va voi anun^a episcopului. Atunci i-a

dus pe cei obositi de drum la resedin^a episcopala si, punind masa, i-a

uimit pe cit se putea. Caci dupa indeplinirea obligatiilor privind ospa-

tarea, a spus ca el este episcopul. Iar aceia, admirindu-1 pe barbat, au

descoperit pricina ; si aratindu-i tot respectul, au dat sa fuga. Atunci el

zise : Nu voi refuza ceea ce au primit cu drag cei asemenea mie ;
dar

porunca exilului o primese cu buna voie. Solomon, fratele acestuia,

convertit din negutator, s-a ridicat pina la culmea inalta a conceptiei

despre via$a.

In vremea aceea, Epifanie, care apoi a fost episcop in Cipru, era

foarte bine vazut printre schimnici. A mai fost si Protogen, episcop in

Cara dupa Vitus, care, dupa cite se spune, a marturisit insusi ca i s-a

revelat chipul Domnului ; caci a vazut pe imparatul Constantin, cum ii

arata Dumnezeu cele ce vor veni si ii poruncea sa asculte ceea ce ii

spune. El a ajuns la o asemenea abstinenta, incit, de prea mult post,

din^ii lui erau plini de carii.

Se spune despre unii ca pina la optzeci de ani nu au pus piine in

gura ; ca Eliodor a petrecut multe nopti fara sa doarma si prelungea

postul cite sapte zile.

In Palestina, Siria si Persia au fost multi monahi ale caror nume,

daca cineva ar fi voit sa le consemneze, ar fi umplut multe carti.

(Sozomen, VI, 28).

CAPITOLUL II

cum arienii, prinzind multi ortodocsi
In constantinopol, i-au ars In corAbii

In acel timp, arienii au prins in Constantinopol pe unii preoti ai

dreptei credinte si, trimitindu-i intr-o corabie fara aparare si impingin-

du-i in largul marii, altii care ii urmau in alta corabie le-au dat foe si

au ars. Si astfel, sfintii barbati care au luptat cu flacarile si cu valurile

pina la urma au fost inghititi de apa si incununati cu biruinta marti-

riului. (Teodoret, IV, 22).
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CAPITOLUL m
CUM VALENS LE-A ACORDAT PAGiNILOR, IUDEILOR

$1 ERETICILOR POSIBILITATEA DE A-SI CELEBRA SARBATORILE,
IAR ORTODOCSILOR LE-A INTERZIS PRETUTINDENI

;

SI DESPRE CURAJUL LUI FLAVIAN
SI AL LUI DIODOR

Valens, zabovind mai mult timp in Antiohia, a dat libertate tuturor

paginilor si iudeilor si ereticilor sa-si celebreze sarbatorile. Fiindca si

paginii aveau sarbatori, slujind demonilor, caci dupa Iulian idololatria

fiind desfiintata de Iovian, Valens a ingaduit sa fie iarasi praeticata ;
si

celebrau cultul lui Jupiter si al lui Dionis si ritualul lui Ceres. Si nu in

ascuns, ca in timpul unui imparat pios ; iar prin mijlocul pietelor, bacan-

tele alergau peste tot. Imparatul era atunci doar dusmanul acelora care

erau vazuti ca predica doctrina apostolica si, in primul rind, a pus sa fie

izgoniti acestia din sfintele biserici ; acestora prea stralucitul imparat

Iovian le daduse o biserica noua. Ei isi celebrau cultul pe mumte, laudind

pe Dumnezeu in imnuri si bucurindu-se acolo de cuvinte divine. Si,

desi erau nevoiti sa suporte adesea intemperiile atmosferice, uneori

ploaie, alteori zapada, aliteori ger, de multe ori sleiti de caldura arzatoare,

nu i-a lasat sa se bucure de slujirea divina nici in locurile acestea, ci a

trimis soldati sa-i alunge. Atunci Flavian sj Diodor, ca un parapet

rezistau impotriva acelora care ii amenintau cu lancile. Cind Meletie,

pastorul lor, s-a retras ca sa traiasca separat, aceia aplicau practica

turmelor, punind in fata lupilor vitejia si intelepciunea lor, iar oilor

oferindu-le neincetat grijile pe masura lor. Alungati asadar din locurile

muntoase, oile pasteau pe malul riului alaturat. Caci nu suportau, asa ca

robii israelii in Babilon, sa-si atirne instrumentele, ci II slaveau pe

Dumnezeu, Creatorul generos, in orice loc unde domnea El. Dar nici in

locul acesta dusmanii slujitorilor lui Hristos nu au ingaduit adunarii

celor credinciosi sa aiba liniste. In adevar, buna intelegere a acelor

minunati ucenici ai marelui pastor, hranind oile sfinte, slujea pasunatul

spiritual. Iar acel prea intelept si viteaz Diodor uo
, intocmai ca un

fluviu limpede si navalnic, adapa oile proprii si, in acelas timp, risipea

140. Diodor (f inain-te de 394) a lost ales episcop de Tars in 378. A intemeiat

o minastire la Antiohia pe care a condus-o timp de 10 ani impreuna cu prietenul

sau Carterios. Printre ucenicii sai au fost Sfintul loan Gura de Aur $i Teodor de
Mopsuestia. In timpul schismei meletiene, Diodor a condus pe credinciosii ortodoc§i

din Antiohia. A cornbatut pe Iulian Apostatul. A fost un mare scriitor alcatuind
lucrari exegetice, apologetice, dogmatice, polemice, istorice. Din nefericire, doc-
trina lui hristologica nu este ortodoxa, folosind idei pe care le-a reluat Nestorie
mai tirziu.
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cu totul blasfemia lupilor ; si dispretuind noble^ea sa proprie, sprijinea

cu tragere de inima pe cei ce sufereau din eauza credintei. Flavian lii
,

barbat exceptional, si el de neam foarte nobil, considera ca singura

cinste este credinta si, ca un copil incercat, il indemna pe Diodor ca pe

un mare atlet in lupte nesfirsite. Caci in vremea aceea nu se faceau

intruniri ale sinoadelor bisericesti ; dar cind se adunau, se aduceau

mari mingiieri prin sfaturi si expunerea Scripturilor. §i inva^ii indrep-

tau arcurile impotriva blasfemiilor iui Arie, caci acesta trimitea sagetile

potrivite ale cugetului sau intocmai ca dintr-o tolba ; si, impotrivindu-se

ereticilor nu numai acasa, dar si in public, sfisiau cu multa usurinta pin-

zele lor si se infatisa ca o pinza de paianjen. (Teodoret, IV, 22).

CAPITOLUL IV

DESPRE LAUDELE MONAHULUI AFRAATE
§1 CU ClTA 1NCREDERE I-A RASPUNS LUI VALENS

Cu acestea se ocupa Afraate 142
, despre a carui vietuire comunitara

am scris in alta parte. Caci acesta, punind mai presus mintuirea oilor

decit linistea sa ?i parasindu-si grota, s-a apucat de munca de pastor. E
inutil sa mai spun acum cita bogatie de virtute a adunat. Un singur

lucru totusi trebuie spus, care este foarte potrivit in istorisirea aceasta.

Din partea boreala curge in jurul palatului un fluviu numit Oronte
;

spre sud insa are un portic foarte inalt, cu turnuri inalte pe toate

parole. Intre palat si fluviu este o strada care duce spre cimpiile subur-

bane pe cei care ies din oras. Pe cind Afraate trecea pe strada aceasta,

si se grabea spre discutii grele ca sa dovedeasca ingrijirile necesare oilor

sfinte, privindu-1 din palat, imparatul 1-a vazut imbracat intr-un palium

foarte saracacios si grabind foarte cu spor pentru virsta lui inaintata.

Cind cineva i-a spus ca acesta este Afraate, pe care-1 apreciaza intregul

oras, imparatul i-a spus : Spune-mi, unde te duci ? Iar el a raspuns,

in^elept §i foarte potrivit : Voi vorbi pentru domnia ta. Atunci impa-

ratul spuse : Ar fi trebuit sa vorbesti acasa, conform obiceiului mo-

nahilor. Dar prea-sfintul acela zise : Prea bunule, spune, daca asa inga-

dui, cum trebuia sa procedez. Pina acum asa am facut, cita vreme oile

lui Hristos s-au bucurat de pacea de altadata. Dar fiindca au loc mari

tulburari si apare o primejdie riscanta, ca sa nu ajunga roabe trebuie sa

141. Calugar de mare tfnuta morala ?i intelectuala, ajunge episcopul Antiohiei

dupa Meletie, pastorind de la sfirijitul anului 381 pina in septerobrie 404.

142. Afraate (cca. 280—345) este autorul unor tratate cu continut teologic ?i

moral, in numar de 23, numlte Demonstratii.
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alergam peste tot si sa le scapam la nevoie. Dar spune-mi, prea pasnice

imparate : daca as fi o copila care sta in camera torcind lina si a? vedea

casa parinteasca arzind in flacari.ce ar fi mai potrivit sa fac ? Sa stau

inauntru si sa nu-mi pese ca arde casa, sau, desigur, sa alerg si sa aduc

apa de unde-o fi si sa sting focul ? Cred ca spui mai curind ca acest

lucru trebuie sa fie facut ; caci fapta aceasita este a unei copile in^elepte.

Despre asta e vorba acum, imparate. Pentru ca tu ai trimis focul in

casa noastra parinteasca, alergam sa o stingem repede. Spunind acestea,

a terminat, dar imparatul a tacut. Un om de casa al imparatului raspun-

zind cu asprime preasfintului barbat, se stie ca a dezlan^uit o nenoro-

cire si anume : omul avea in grija baile ; coborind acolo, dupa ce a

vorbit, ca sa pregateasca intrarea imparatului, a coborit cu mintea rata-

cita in apa clocotita si a murit acolo. Imparatul il tot astepta pentru ca,

fiind anun^at de acesta, sa fie spalat. Vazind ca intirzie, a trimis alti

oameni sa vada de ce intirzie. Acestia cind au intrat, 1-au vazut mort si

nemiscat in scaunul fierbinte din baie. Cind a fost anun^at imparatului

acest lucru, au cunoscut to^i puterea cuvintului lui Afraate, dar nu au

renun^at la dogmele lor lipsite de credinp, ba chiar inima lor s-a impie-

trit precum cea a lui Faraon. (Teodoret, IV, 23 si 24).

CAPITOLUL V

DESPRE MONAHUL IULIAN

In vremurile acestea, mult vestdtul Iulian, parasind sihastria, a venit

la Antiohia. Caci cind ereticii, obisnui^i sa nascoceasca cu usurin^a min-

ciuni, au spus ca acest barbat este lipsit de judecata, Flavian, lumina

adevarului, si Diodor, ca §i Afraate au trimis la el pe Acachie, renumit

pentru virtutea sa si care mai tirziu a fost episcop la Bersa, rugindu-1 sa

vina in ajutorul miilor de oameni, sa combata inselatoria adversarilor

si sa confirme dogma adevarata. Relatam cele consemnate de noi in

istorie despre iubitorul de Dumnezeu, acest preasfint barbat, venind si

revenind chiar in acel mare oras si ce minuni a facut. Ca intreg poporul

orasului a venit la adunarile noastre marturisesc ca nu se indoieste

nimeni. Si ca barbatul acela a infaptuit minuni nemaipomenite, nici

chiar dusmanii nu pot tagadui adevarul. Acest lucru 1-a facut §i marele

Antonie in Alexandria, pe vremea lui Constantiu. Caci parasind sihastria,

strabatea toate orasele, indeplinindu-si datoria ia\a de to^i, pentru ca

Atanasie era predicatorul invapturii apostolice, iar adep^ii lui Arie erau

dusmanii adevarului. Caci stiau acei preasfinti barba^i ce este potrivit

pentru fiecare timp si cind era nevoie sa se bucure de liniste, si cind era

necesar sa puna obstea inaintea sihastriei. (Teodoret, IV, 25).
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CAPITOLUL VI

DESPRE ACEPSIM SI ALTII

In vremea aoeea traia in Cirestensium prea cunoscutul Acepsim,

retras intr-o chilie si timp de saizeci de ani nu 1-a vazut nimeni si nu

a vorbit cu nimeni. Mai era si minunatul Zeugmatie, care, desi lipsit de

lumina ochilor, umbla peste tot, incurajindu-si oile si impotrivindu-se

lupilor. Din aceasta pricing i s-a dat foe chiliei monahale ; dar Traian,

prea credinciosul comandant militar, i-a facut alta si i-a fost de mult

ajutor.

In acest timp a fost si Efrem 143 in Edessa, iar in Alexandria,

Didim. Si Efrem, folosind limba siriana, izvora raze de har duhovni-

cesc. Acesta, desi nu cunostea invatatura grecilor, a combatut pe multi

eruditi greci si a dat la iveala josnicia stricaciunii eretice. Si mai era

atunci Armonie Bardesane 144
, care compunea unele cintece si, imbinind

impietatea cu suavitatea melodiei, ademenea pe cei ce le ascultau si-i

atragea la pieire. Aceasta armonie imbinind pietatea cintecelor adauga

auditorilor o otrava foarte amara, dar §i eficace. Aceste cintece fac sa

fie bine cunoscute isi astazi sarbatoririle martirilor triumfatori. (Teodo-

ret, IV, 26).

CAPITOLUL VII

DESPRE NENOROCIRILE CARE S-AU ABATUT
IN TIMPUL LUI VALENS

IN ALEXANDRIA SI IN EGIPT

Dupa ce imparatul Valens a ordonat prin lege sa fie urmari^i toti

ortodocsii in Alexandria si Egipt, totul era pustiit. Unii erau tiriti in

judecata, altii erau pusi in lanturi, altii erau biciuiti, chinuri fara numar
erau impuse celor iubitori de liniste. Si in timp ce in Alexandria acestea

se petreceau din voia lui Luciu si in Antiohia s-<a reintors Euzoie, de

indata comandantul militar impreuna cu multimea de oameni inarmati,

si cu Luciu arianul, au pornit sa cutreiere minastirile organizate in

Egipt. Dupa ce au facut multe rele barbatilor sfinti, fara sa-i poata

dobori in nici un fel, la indemnul lui Luciu parintii monahi au fost tri-

143. Sfintul Efrem Sirul (306—373), scriitor §i poet, s-a impus prin operele sale

$i prin smerenia sa, raminind diacon toata viata, de?i era stare^ul unei minastiri.

A fost eel mai mare teolog sirian din secolul al IV-lea.

144. Armonie Bardesane a fost fiul gnosticului Bardesane (154—222). $coala
lui Bardesane era orientals catre filosofie $i §tiintele naturale.



ISTORIA BISEKICEASCA TRIPARTITA 329

misi in exil. Printre acestia, Macarie Egipteanul si celalalt, din Alexan-

dria. Cind au ajuns intr-o insula, i-au redat tatalui, la rugamintile lui,

pe fiica unui sacerdot, stapinita de demon, care striga acelor barbati :

Pentru ce ati venit tocmai aici ca sa ne izgoniti ? Sacerdotul, impreuna

cu ceilalti locuitori din insula au fost cistigati la crestinism. Acestia

daramind statuile zeilor au schimbat forma templului in biserica. Se

botezau si invatau cu drag slujbele creatine.

Si asa, din cauza credintei in consubstantialitate, minunatii barbati

au devenit mai demni de lauda ; si tamaduindu-i si pe altii si-au dovedit

credinta intarita prin aceste lucrari. (Socrate, IV, 19).

CAPITOLUL VIII

DESPRE DIDIM SI DESPRE SCRIERILE SALE
;

DESPRE GRIGORIE PONTICUL SI MINUNILE SALE

Si tot in acea vreme, Dumnezeu a dat nastere inca unui barbat

credincios, Didim, un barbat minunat, care stralucea atunci prin intreaga

invatatura. Acesta, dupa ce de mic a invatat primele elemente de cul-

tura, si-a pierdut vederea ochilor in urma unei suferinte. Dumnezeu i-a

daruit, in schimbul vederii, darul de a intelege. Caci ceea ce nu putea

sa invete vazind cu ochii, a retinut printr-un auz atent ; el, care de copil

a fost iste^, ii intrecea chiar pe aceia care aveau vederea buna. Si a

invatat cu usurinta regulile gramaticii si pe ale artei retorice. Cind a

ajuns la filosofie, a invatat admirabil dialectica, aritmetica, muzica §i

oelelalte discipline ale filosofiei si le-a insusit in asa fel, incit degraba

putea trece inaintea acelora care le-au invatat acestea folosindu-si ochii.

A invatat la perfectie si Vechiul si Noul Testament, incit putea da la

iveala multe carti. A scris si trei carti despre Treime si a interpretat

cartea lui Origen, Despre inceputuri, adica, Ilspi 'Apx«Jv, si a lasat despre

ele niste comentarii deosebite.

Se spune ca, in vremea lui Valens, a venit Antonie in Alexandria

pentru problema arienilor si vazindu-1 pe Didim i-a spus : Nu te intrista,

Didime, ca ^i-ai pierdut vederea ochilor, caci iti lipsesc ochii cu care si

mustele si puricii ar putea vedea. Dar mai bine bucura-te ca ai ochi cu

care insisi ingerii sint priviti, prin care este vazut Dumnezeu si se vede

lumina Lui. (Socrate, IV, 20).

Fiind lipsit de vedere din copilarie, Didim a invatat, numai ascul-

tind, gramatica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia si silogismele

lui Aristotel, si elocventa lui Platon ; acestea nu 1-au invatat chiar

adevarul, ci au fost o arma a adevarului impotriva minciunii. (Teodo-

ret, IV, 27).
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Si pentru ca stim ca unii gre^esc din cauza asemanarii de nume,

e bine sa arat ca exista si un alt Grigorie 145
, Ponticul, naseut in Ceza-

reea Pontului, tare batrin si discipol al lui Origen. Despre acest Gri-

gorie se vorbeste mult in Atena, in Berit si in Pont si, ca sa zic asa, in

toata lurnea. Cind el a plecat din Atena a venit in Berit si acolo studia

dreptul. Cind a aflat ca in Cezareea Origen interpreteaza cardie sfinte,

a venit in Cezareea ca sa asculte expunerile acelui mare vorbitor. In-

va^ind de la el adevarata filosofie, s-a intors acasa, chemat de paring.

Acolo, inca din primul moment, cind era inca laic, a facut multe mi-

nimi, vindecind bolnavi, alungind demonii prin scrisori, atragindu-i pe

pagini prin cuvantari si fapte. Despre el aminitesc si martirul Pamfil

si Eusebie in car^ile pe care le-a scris despre Origen. A existat deci

acest Grigorie, eel batrin, ucenic al lui Origen, si altul, eel din Nazianz,

si fratele lui Vasile. A mai fost si un alt Grigorie, din Alexandria, care

era arian. (Socrate, IV, 22).

CAPITOLUL IX

CUM NOVATIENII AU SCHIMBAT SARBATOAREA PA§TILOR
;

DESPRE SCHISMA DINTRE CORNELIE, EPISCOPUL ROMAN,
SI NOVAT, ISCATA PENTRU PRIMIREA CELOR RATACITI

In vremea aceea, nova^ienii, locuind in Frigia, au schimbat sarba-

toarea Pastilor. Dar sa spun cum s-a intimplat
;
povestind in primul

rind datorita carui fapt oamenii din partile Frigiei, in Paflagonia, pas-

trau cu mai multa strasnicie rinduiala bisericeasca.

Preotul Novat s-a abftnut de la comuniunea cu Biserica romana,

fiindca episcopul Cornelie a primit in comuniune pe credinciosii care

adusesera sacrificii in vremea cind a avut loc persecu^ia lui Deciu. Se-

parindu-se din aceasta pricina si chemat la episcopat de colegii lui

episcopi, scria Bisericilor sa nu sprijine juramintul acelora care aduse-

sera sacrificii demonilor, ci sa-i pofteasca la peniten^a ; sa lase iertarea

puterii lui Dumnezeu, singurul care poate sterge pacatele. Cei care pri-

meau asemenea scrisori in fiecare provincie trimiteau raspuns fiecare

dupa parerea lui. Si cum el spunea ca nu trebuie sa fie primiti la Sfin-

tele Taine aceia care au comis un pacat dupa botez, ceea ce ii duce

la moarte, unora li se parea prea aspra si grea aceasta regula ; al^ii insa

o sustineau ca dreapta si intemeiaita. Cind lucrurile au ajuns la acest

145. Sfintul Grigorie Taumaturgul ijsec. Ill) sau «F5catorul de minuni» a fost

episcopul Neocezareei Capadociel. Opera Sfintului Grigorie Taumaturgul se afla

tradusa in romaneste in colectia P.S.B., nr. 10.
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punct, a sosit scrisoarea intiistatatorului Cornelie, din Roma, prin care

fagaduia iertarea chiar §i pentru aceia care au pacatuit dupa botez. Si

fiindca cele scrise de cei doi erau diferite, fiecare dintre provincii au

urmat pareri diferite. Caci cei care se indreptau dupa iertarea fagaduita,

au gresit din nou dupa aceea. De unde se vede ca popoarele din Frigia

sint cunoscute ca fiind mult mai curate decit celelalte. Iar Novat, desi

din pricina vietuirii comunitare foarte riguroase s-a izolat si pe sine,

totusi nu a schimbat sarbatorirea Pastilor. Caci si el il sarbatorea, con-

form Parintilor din Apus. Caci la ei Pastele se tine dupa echinoctiu si

au inceput aceasta de cind au devenit cre§tini. Dar acesta, mai tirziu.

in timpul persecutiei imparatului Valerian, §i-a sfirsit viata in martiriu.

Iar aceia care si-au luat numele de la el si au fost partasii lui, cind

s-a ^inut sinodul, cu putini episcopi, in satul Pazenus, unde sint izvoa-

rele fluviului Sazarius, au stabilit regula ca sa fie aten^i cum fac iudeii

azima si sa tina cu ei sarbatorile Pastilor. Dupa asta totusi se stie ca

si Biserica novatienilor s-a dezbinat din cauza acelui sinod. (Socrate,

IV, 23).

CAPITOLUL X

DESPRE DAMASUS SI URSIN,
CARE AU FOST NUMITI IMPREUNA

EPISCOPI AI ROMEI

In vremea aceea, deoarece imparatul Valentinian nu tulbura nici

o erezie, dupa Liberie a fost numit episcop al Romei Damasus 148 si

totodata si Ursin, fost diacon in ascuns al Bisericii lui si hirotonit in

biserica sicinenilor. Din aceasta pricina, fiind pedepsiti in urma unei

razvratiri sau a excesului lui Maxim, prefectul de pe atunci, a fost

inlaturat Ursin si a ramas episcop Damasus. (Socrate, IV, 24).

Si asa, in partea de rasarit, Damasus romanul si Ambrozie Medio-

lanul ii loveau pe dusmani cu sagetile duhovnicesti. Datorita acestora

chiar si aceia care fusesera trimisi in exil pentru multa vreme, ii incu-

rajau pe ai lor prin scrisori si ii distrugeau pe dusmani. Pe acesti con-

ducatori, providenta divina i-a pregatit in incercari, iar pe comandantii

militari prea intelepti i-a pregatit in lupte. (Teodoret, IV, 28).

146. Episcopul Damasus a pastorit Biserica romana intre 366—384, iar Ursin

a fost antipapa numai un an : 366—307.
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CAPITOLUL XI

DESPRE SFlRSITUL LUI VALENTINIAN CEL MARE
SI AUSPICIILE LUI VALENTINIAN CEL MIC,

SI IN CE FEL VALENTINIAN, DESI PRIMA LUI SOTIE TRAIA,
SI-A LUAT ALTA SOTIE

Intre acesitea, Valentinian, imparat in partea de rasarit, cuprins

cumplit de furie impotriva solilor sauromatilor, a murit in urma unei

hemoragii venoase, dupa al treilea consulat al lui Gratian Equitiul (An.

375), la saptesprezece noiembrie, la cincizeci si patru de ani si in al

unsprezecelea an de domnie. La sase zile dupa moartea lui, soldatii din

Italia 1-au inaltat pe culmile imperiului pe tinarul Valentinian 147
,

fiul

celuilalt. Desi nu le-a placut (fiindca faptul s-a petrecut fara stirea lor),

domnia lui au acceptat-o totusi pina la urma Gratian, fratele, si Valens,

unchiul lui. Si in felul acesta Valentinian eel mic a urmat la domnie

tatalui sau. El era nascut de Iustina, pe care s-a dovedit in acest fel

ca Valentinian a luat-o de sotie, desi prima sotie, Severa, traia. Iustus,

tatal Iustinei, pe cind era judecator in Picen, in vremea lui Constantiu,

a vazut in somn ca din femurul drept al imparatului iesea o purpura.

Cum a povestit multora viziunea lui, aceasta a ajuns si la urechile lui

Constantiu, care, considerind ca visul semnifica nasterea unui imparat

din el, a trimis sa fie ucis Iustus. Fiica sa, Iustina, raminind orfana de

tata, a ramas si fecioara. Dupa un timp ea a facut cunostinta cu Severa,

la care venea adesea, si se iubeau asa de mult ca facea si baie impreu-

na cu ea. Si cum Severa o privea indelung pe Iustina care se spala, a

fost cistigata de frumusetea fecioarei Iustina si i-a spus imparatului ca

fecioara Iustina este atit de frumoasa incit ea insasi, desi femeie, s-a

indragostit de ea. Iar imparatul, faurindu-si planul, lua masura ca sa o

ia pe Iustina de sotie ; dar fara sa o goneasca pe Severa, din care se

nascuse Gratian, pe care cu putin inainte il asezase ca imparat, a pro-

mulgat o lege care sa fie consfintita public in toate orasele ca se inga-

duie, celor care vor, sa aiba doua sotii. Cind legea a fost acceptata, el

s-a casatorit cu Iustina, din care s-a nascut Valentinian eel mic si trei

surori : Iusta, Grata si Gala ; dintre ele, doua au ramas fecioare. Pe

Gala insa a luat-o in casatorie mai tirziu Teodosie eel mare ; din ea se

stie ca s-a nascut fiica Placidia. Caci se stie ca pe Arcadie si pe Hono-

riu i-a avut cu Flacila, prima sotie. (Socrate, IV, 26).

147. Valentinian II a domnit intre 372—392.
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CAPITOLUL XII

CUM FILOSOFUL TEMISTIOS A FACUT CA VALENS
SA NU MAI FIE SiCIIT DE ORTODOCSI

Valens, traind in timpul acesta In Antiohia Siriei, ii urmarea cu

strasnicie pe cei care recunosteau consubstantialitatea, daca nu i-ar fi

atras atentia cartea filosofului Temistios 148
, carte in care acesta sus-

tinea ca el nu ar trebui sa fie dusmanos din pricina invataturilor bise-

ricesti, cita vreme chiar la pagini exista mai bine de trei sute de secte

diferite si fiecare are despre dogma sa proprie pareri diferite. Caci chiar

daca acest lucru ar fi mai plaeut lui Dumnezeu, care nu este usor de

cunoscut, sa fie slavit in chip diferit, totusi fiecare se teme cu atit mai

mult cu cit ignora mai mult felul sau calitatea sau profunzimea celor

cunoscute. Cu aceste rationamente ale lui Temistios, imparatul a fost

pu^intel mai impacat. (Socrate, VI, 36).

CAPITOLUL XIII

CUM S-AU DUS GOTH LA VALENS
SI CUM A AJUNS LA GOTI CIUMA ARIANA

Totusi Valens nu si-a temperat cu totul pornirea, caci, in loc sa-i

condamne la moarte, ii trimitea in exil pe sfintii barbati, pina cind a

zdruncinat republica din cauza pornirii sale. Barbarii care se numesc

goti si sint stabiliti dincolo de Istru, au pornit razboi civil intre ei, im-

partindu-se in doua parti : in fruntea unora era Fridigern, iar a celor-

lal^i, Atalaric. Cind a biruit Atalaric, Fridigern a fugit la romani si le-a

cerut ajutor. Aflind acest lucru, Valens a poruncit soldatilor din Tracia

sa dea ajutor barbarilor. Cu acest ajutor, Atalaric a fost infrint si chiar

pus pe fuga. Pentru aceasta Fridigern, voind sa dea o rasplata lui Va-

lens, a imbratisat, impreuna cu to^i ai sai, dogmele credintei lui Va-

lens. De atunci pina acum gotii sint cunoscuti ca arieni. Atunci pina

si episcopul Ulfila a invatat literele gotice si a tradus in limba lor

Scripturile sfinte. Cum Ulfila ii invata nu numai pe gotii lui Fridigern,

ci si pe ai lui Atalaric, Atalaric vazind pingarita religia parinteasca, a

supus torturilor pe multi dintre arieni, pe care arienii ii numesc acum

martiri.

148. Temistios (sec. IV), filosof si ritor grec.
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Nu dupa mult timp, barbarii, impacati iarasi intre ei, erau jefuiti

de neamurile vecine ale hunilor. Alungati din locurile lor, s-au refugiat

in ale romanilor, voind sa serveasca mai degraba imparatului. Cind a

aflat acest lucru, Valens, fara sa prevada ce se va intimpla, le-a atribuit

pamintxirile tracilor, considerind ca s-a pregatit posibilitatea de a se

razbuna impotriva tuturor barbarilor ; si de aceea nici nu se prea ocu-

pa de solda^i §i ii dispre^uia pe aceia care pina atunci lucrasera impo-

triva dusmanilor. Ba cerea chiar de la contribuabilii provineiilor din

sate §i orase cite optzeci de monede de aur pentru fieoare soldat, desi

pina atunci strinsese birurile. Acesta a fost inceputul unor calamitati

pentru republica romana. Caci barbarii, cind au pus mina pe Tracia,

jefuiau cu usurinta provincia romana. Auzind acestea, Valens, desi din

partea ortodo^ilor exilaft nu era liniste, s-a abtinut totusi saia masuri,

de nevoie. Din Antiohia a venit furios la Constantinopol ; si atunci a

mai incetat si persecutia impotriva cre§tinilor. (Socrate, IV, 27 si 28).

Imparatul Valens, in timp ce neamurile go^ilor se pregateau de

lupta la Bosfor, si-a dat atunci seama, nesocotitul, de slabiciunea infir-

mitatilor sale si a trimis la fratele sau, cerind ajutor. Acela i-a raspuns

ca religia nu cere sa aju^i un asemenea om, care e razvratit impotriva

lui Dumnezeu ; dar ca ar fi mai cuminte sa-si stapineasca mindria. Cind

§i-a dat seama cit e de nenorocit, de§i constrins de o necesitate majora,

totu§i nu a renun^at la exagerarea lui, ci s-a razvratit impotriva lui

Dumnezeu §i a adevarului.

Intre timp, Terentie s-a intors victorios din Armenia, ca un barbat

minunat si plin de pietate. Si a raspuns a§a cum se cadea sa gindeasca

un barbat evlavios ; nu a cerut aur, nici argint, nici proprietate de

pamint, nici daruri, ci sa li se atribuie o biserica acelora care au fost

in primejdie pentru credinta lor apostolica. Dar imparatul, cunoscind

dupa scris cererea primita, a rupt in bucati cele scrise acolo §i a poruncit

ca acela sa ceara altceva. Iar acela retinind cuvintele rugamin^ilor, zise :

Accepta, imparate, cele cerute si sa ai parte de daruri ; caci altceva nu

cer. Judecatorul dorintelor mele este judecatorul tuturor.

Trecind Bosforul, Valens a venit in Tracia si s-a oprit intii la Con-

stantinopol, pregatindu-se de razboi ; apoi 1-a trimis impotriva barba-

rilor pe Traian impreuna cu armata. Cind acela s-a intors invins Valens

ii reprosa lipsa de energie, adaugind §i motivul fricii. Acela insa, plin

de incredere, ii spuse puternicului barbat cu convingere : Nu, imparate,

eu sint invins ; dar tu ai pierdut Victoria, impotrivindu-te lui Dumne-

zeu si recompensele Lui le treci mai degraba in favoarea barbarilor ;
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caci in timp ce lupta e dusa de tine, El lupta pentru ei ; si e bine sa fii

de partea biruin^ei lui Dumnezeu. Nu stii oare pe cine ai alungat din

biserici, sau cui le-ai incredin^at ?

Aceleasi lucruri le-au marturisilt comandan^ii militari Arante §i

Victor ; si 1-au sfatuit pe imparat sa nu se minie. Spun unii ca monahul

Isaac, care avea acolo chilia, cind 1-a vazut intrind in lupta, i-a strigat :

Unde mergi, imparate, tu care lup^i impotriva lui Dumnezeu, pe care

nu-L ai in ajutor ? Caci El i-a trimis pe barbari impotriva ta, pentru

ca si tu ai proferat multe cuvinte de blasfemie si i-ai alungat din casele

sfinte pe cei care li cinta psalmi. Inceteaza deci sa lupti si El va pune

capat luptei. Reda-le turmelor pe pastorii alesi §i vei avea parte de

victorie fara razboi. Dar daca nu faci nimic din toate acestea si con-

tinui lupta, vei vedea ce greu este sa lovesti cu piciorul in tePu§a

(Fapte 9, 5). Caci nici nu te vei intoarce si vei pierde indata armata.

Vetranion 149
, cunoscut pentru virtutea lui, intiistatatorul intregii

Scitii, cu inima fierbinte de zelul credin^ei, si din cauza coruperii dog-

melor si a nedrepta|ilor facute impotriva sfin^ilor, il combatea adesea

pe Valens, strigind impreuna cu prea sfintul David : «.Am vorbit despre

marturiile Tale inaintea imparatilor, si nu m-am rusinat» (Ps. 118, 46)-

Voi povesti itotu§i cu ce farmece au fost imbolnavift barbarii de

boala lui Arie. In timp ce treceau Istrul, au incheiat pace cu Valens,

favorabil atunci ; Eudoxie i-a sugerat imparatului sa se impartaseasca

cu gotii. In vremea aceea erau plini de razele stiin^ei divine, si se hra-

neau cu invataturile apostolice. Impartasirea intr-o singura credinta,

spuse, va face pacea mai trainica. Laudind acest lucru, Valens a cerut

comandantilor go^i sa realizeze impacarea doctrinelor. Caci ei spuneau

149. Vetranion (Betranion), stralucit episcop al Tomisului 5n secolul al IV-lea.

Sfintul Vetranion sau Betranion face parte dintre sfintii romani ortodocsi. Istoricul

Sozomen (Istoria Bisericeasca VI, 21) relateaza intilnirea imparatului arian Valens
cu episcopul Vetranion, din care se vede credinta puternicS atit a episcopului, cit

si a pastoritilor sai. Scitii, adica locuitorii din Dobrogea de azi, spune acest istoric,

nu si-au schimbat credinta ortodoxa. In t>ara lor sint o multime de cetati, de sate

si de forturi. Capitala se cheama Tomis, cetate mare, asezata in partea stinga a

Pontului Euxin (Marea Neagra). Episcopul conduce singur toate bisericile dupa ve-
chiul obicei al tarii, care are putere si astazi. Vetranion conducea aceste biserici

cind imparatul Valens a iners la biserica din Tomis. Imiparatul intrind in locul unde
acest pastor isi aduna turma sa, cautind sS-1 convinga sa admits pe arieni la im-
partatsirea sa, el refuza plin de credinta si apara puternic credinta Sinodului de la

Niceea, apoi parasi pe imiparat, mergind la alta biserica. Toata cetatea alergase
spre a fi de fata, cu gindul ca se va petrece ceva extraordinar. Imparatul a fost

foarte suparat ca a ramas singur in biserica impreuna cu suita sa si a trimis pe
Vetranion in exil. Dar, dupa pujin timp, i-a redat libertatea de a se reintoarce.
Sozomen apreciaza ca imparatul s-a temut de rascoala credinciosilor, cunoscind
faptul ca locuitorii din aceste parti sint viteji si ar putea sa se rascoale pentru
pastorul lor. Si terming Sozomen asa : «Iata in ce fel, Vetranion, episcop destoinic,

care isi cistigase un renume deosebit prin curatia vietii sale, a zadarnicit planurile

lui Valens».
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ca nu pot sa-si schimbe doctrina parinteasca. Si cum in acea vreme

Ulfila era episcopul lor (pe eare-1 urmau cu strasnicie §i socoteau vor-

bele lui de neschimbat, aproape ca si legile), induplecindu-1 Eudoxie cu

cuvinte §i cu bani, a reu§it ca barbarii sa imbratiseze imparta§ania im-

paratului. Si i-a amagit in felul acesta, spumndu-Ie ca e vorba de o

nepotrivire de cuvinte, si nu o diferenta in dogme. De aceea go^ii spun

pi astazi ca Tatal este mai mare decit Fiul ; dar nu admit defel sa

spuna ca Fiul este creatura ; si li se parea ca sint in comuniune cu aceia

care afirmau acest lucru. (Teodoret, IV, 29 ?.u.).

CAPITOLUL XIV

DESPRE INTOARCEREA EPISCOPULUI PETRU IN ALEXANDRIA,
DESPRE MOARTEA LUI SI DESPRE URMASUL SAU, TIMOTEI

Cei care au avut de suferit din pricina persecutiei imparatului au

fost multumiti de plecarea lui din Antiohia si mai ales cei din Alexan-

dria. Iar Petru s-a intors de la Roma, cu scrisoarea lui Damasus, intii-

statatorul Romei, care confirma credinta in consubstantialitate §i se

straduia pentru numirea lui Petru ca episcop. Cu acestea, poporul si-a

recapatat increderea, 1-a alungat pe Luciu si 1-a readus pe Petru. Luciu

insa s-a dus la Constantinopol. Cum Petru n-a trait mult, 1-a lasat

urmas pe fratele sau, Timotei. (Socrate, IV, 30).

CAPITOLUL XV

CUM A MURIT VALENS LUPTlND IMPOTRIVA GOTILOR
SI FUND iNFRlNT

Cind imparatul Valens a venit la Constantinopol, la treizeci mai,

in a sasea luna a consulatului sau, si al celui de al doilea al lui Valen-

tinian eel tinar (An. 378), a gasit poporul coplesit de tristete. Caci bar-

barii, calcind Tracia, jefuiau pina si imprejurimile Constantinopolului,

fara sa se gaseasca cineva care sa li se poata impotrivi cu folos. Cind

acestia au ajuns pina la zidurile orasului, popula^ia murmura indure-

rata de parca imparatul i-a adunat acolo, ca, daca nu rezista, sa nu mai

taraganeze razboiul. Se faceau jocuri la circ si acolo strigau impara-

tului : Da-ne arme si vom lupta. Infuriat, imparatul a iesit, la unspre-

zece iunie, amenintind cu pedeapsa pentru insulte ; si cind se intorcea,

dupa ce fusese respins de ceta^enii din Constantinopol, care la inceput
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credeau ca i-a dat despagubiri lui Prooopie, ii amenin^a ca va trece cu

plugul peste oras. I-a indepartat astfel pe cetateni pina la Adrianopole,

care este la gramma cu Macedonia. (Socrate, IV, 31).

Si, trimitind si armata inainte, el amina victoria luptind intr-un

sat oarecare. Insa soldatii, neputind ^ine piept atacului barbarilor, unii

fugeau, altii erau omorift. Barbarii, venind in satul unde Valens, ne-

stiind nimic despre tradare, incerca sa se ascunda ca sa nu fie gasit,

dind foe, au ars, impreuna cu orasul, ?i pe dusmanul credin^ei. (Teo-

doret, IV, 31).

Sfirsitul vie^ii lui a fost sortit la noua august, in acelasi consulat,

adica in al patrulea an al celei de a doua sute optzeci sj noua olim-

piade (An. 378). Altii spun ca el a fost ars de foe, cind a fugit in satul

pe care 1-au ars barbarii. Altii insa spun ca din cauza ca a venit la

armata pedestra, schimbindu-si hainele imperiale ; si cum pedestrasii

s-au dovedit ca nu vor .sa lupte, toti pedestrasii au fost strapunsi de

lovituri in invalmaseala ; de unde se spune ca si el a fosit doborit de o

lovitura a unui necunoscut. A murit deci la cincizeci de ani. Impreuna

cu fratele lui, a domnit treisprezece ani, iar dupa fratele lui, trei ani.

De o astfel de moarte i-a fost sortit sa moara. (Socrate, IV, 31).

22 — Casiodor



CARTEA A IX-A

CAPITOLUL I

In urma mortii lui valens,
barbarii jefuiau constantinopolul

La moartea lui Valens, barbarii venind din nou pina la zidurile

Constantinopolului, jefuiau imprejurimile. De aceea, ceta^enii, luind

armele pe care le gasisera, rezistau dusmanilor cit puteau. Sojia impara-

tului Valens, numita Dominica, punea la dispozi^ia celor care luptau

bune recompense din tezaurul public, potrivit obiceiului ostasesc. Aces-

tora le-au dat si saracenii recompense, pe care le-a trimis regina lor,

numita Mavia, din Roma. (Socrate, V, 1).

CAPITOLUL II

DESPRE BUNAVOINfA LUI GRA^IAN
SI DESPRE DREAPTA LUI CREDINTA

Gra^ian, fiul lui Valentinian, cum la moartea tatalui sau de^inea

conducerea in Europa, la moartea lui Valens fara urmas, a luat si con-

ducerea Asiei si a Libiei. Curind dupa aceea si-a dovedit prin opere

credinta pe care si-a insusit-o cu mintea si inchina lui Dumnezeu in-

ceputul tuturor lucrurilor domniei lui. Si a dat o lege, poruncind ca

toti pastorii exilati sa se intoarca la staulele lor §i sa li se redea sfintele

biserici acelora care urmau comuniunea cu Damasus. Caci acest Da-

masus, episcopul orasului Roma, barbat minunat, demn de lauda, tot-

deauna bine imbracat, grabit sa spuna si sa faca totul pentru inva^atu-

ra apostolica, a primit cirma Bisericii dupa Liberie. A trimis dar impa-

ratul cu o lege de felul acesta chiar pe Sapor, pe atunci un foarte ves-

tit comandant militar, si a poruncit ca unii predicatori ai blasfemiei

ariene sa fie izgoni^i in locuri ingradite, separa^i, ca niste animale, si

sa fie restituite toate cele re^inute celor mai buni pastori si sfintelor

staule. A decretat ca acestea sa fie respectate in toate provinciile. (Teo-

doret, V, 1 si 2). Asa ca Gra^ian, punind stapinire pe domnie impreuna
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cu Valentinian eel tinar, dupa ce i-a rechemat din exil pe to^i, a pro-

mulgat o lege prin care orice religie sa-§i celebreze cultul in libertate ;

i-a interzis din biserici numai pe eunomieni, pe fotinieni §i pe manihei.

(Socrate, V, 2).

CAPITOLUL m
DESPRE CONFLICTUL IVIT IN ANTIOHIA

1NTRE PAULIN §1 MELETIE
SI DESPRE APOLINARIE DIN LAODICEEA SI SECTA LUI

Conflictul de acest fel s-a iscat in Antiohia, care este in fruntea

Orientului. Cei care lucrau pentru inva^atura apostolica, asa cum am
mai spus, erau dezbinati : unii, dupa calomniile aduse lui Eustatie, res-

pingind nelegiuirea ariana, celebrind cultul la ei insisi, il aveau in frunte

pe Paulin ; altii insa, dupa numirea lui Euzoie, in^elegindu-se cu Mele-

tie, impartaseau doctrina lor. Apolinarie din Laodiceea a primit sa fie

intiistatatorul celeilalte par^i. Acesta, la inceput arata o infa^isare de

evlavie si se prefacea ca pastreaza invatatura apostolica ; dupa scurt

timp s-a aratat dusman pe fata. Caci considera ca natura divina are o

ratiune straina, producmd diferite grade de demnitate §i permi^indu-si

sa considere o incompleta relatie a ratiunii si ca este lipsita de sufletul

rational care conduce la mintuire. Caci daca Dumnezeu nu si-a asumat

ra^iunea Cuvintului proprie Lui, nu a dat nici mintuire, nici nu a adus

cinste ; ci trupul pamintesc este adorat ca putere invizibila ; sufletul

insa, alcatuit dupa chipul divin, a ramas intr-un stadiu inferior, invelit

in rusinea pacatului. Acest nelegiuit a mai afirmat multe de felul aces-

ta. Uneori marturisea ca si el a luat trup din Sfinta Fecioara, alteori,

ca a coborit din cer impreuna cu Dumnezeu-Cuvintul, alteori, ca el insusi

a fost facut trup fara sa primeasca nimic din noi. Si amesteca multe

povesti desarte cu fagaduieli sacre, pe care am oonsiderat ca acum e

inutil sa le mai amintesc. Si spunind el asemenea lucruri, i-a umplut

nu numai pe ai sai de ciuma, ci jsi pe unii dintre ai nostri i-a facut sa

aiba parte de acest fel de lepra. Dupa citva timp, cind au vazut ocara

lui si cura^ia Bisericii, s-au intors aproape to^i si au fost socoti^i vred-

nici sa primeasca impartasirea bisericeasca. Totusi nu au renuntat la

boala de mai inainte, ci i-au facut sa singereze in ascuns pe multi din-

tre cei statornici. Din aceasta radacina a incoltit in Biserica ideea unei

naturi trupesti a dumnezeirii, ca astfel sa fie legata Patimirea de dum-

nezeirea Celui Unuia Nascut. Si au dat nastere altor controverse in-

tre popor si preo^i. Dar acestea s-au petrecut mai tirziu.
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Atunci dara revenind Sapor, comandantul militar, si aratindu-i

imparatului legea, Paulin a marturisit ca el este de partea lui Damasus.

Chiar si Apolinarie fagaduia aceasta, desi era bolnav el insusi de acea

boala ascunsa. Dar prea sfintul Meletie, traind in liniste, scapase de

aceste controverse. Apoi prea inteleptul Flavian, asezat atunci in cinnl

preo£esc, imediat ce a venit comandantul militar, a vorbit astfel catre

Paulin : Daca e§iti in comuniune cu Damasus, prietene, arata-ne pe fa^a

dogmele tovarasilor tai ; caci acela, in timp ce marturiseste o unica sub-

stantia a Treimii, predica pe fata trei persoane ; si totusi prin diferen-

tlere, separi persoanele Treimii. Arata deci in^elesul invataturii si fa-o

potrivit legilor bisericesti. Si in timp ce il mustra pe el cu aceste cu-

vinte, intorcindu-se catre Apolinarie, zise : Ma uimeste, prietene, ca te

impotrivesti fara rusine adevarului, de§i ai stiut bine ca Damasus eel

vrednic de lauda spune ca natura noastra e asumata desavirsit de Dum-
nezeu Cuvintul. Tu insa marturisesti contrariul. Caci tu inseli mintea

noastra in privinta mintuirii. Daca insa vorbim fara temei, poate te

acuzam pe tine. Dar tu reneaga acum noutatea pornita de la tine si

imbratisind doctrina lui Damasus, accepta pe cei ce spun adevarul care

trebuie cinstit. Cu aceste argumente, prea inteleptul Flavian a zdrun-

cinat astfel increderea lor. Apoi Meletie, eel mai milostiv dintre tot;i, §i

modest, i-a spus lui Paulin : Pentru ca §i mie mi-a incredint,at Domnul
grija acestor oi, la fel si t^ie grija altora, primeste aceasta rugaminte si

impartaseste-te cu noi pentru eredin^a in aceea^i inva^atura. Sa ne

unim turmele, prietene, §i sa curmam discu^ia intre intiistatatori ; sa ne

ingrijim impreuna de pastorirea oilor noastre. Daca insa este o disputa

in privinta scaunului, eu voi incerca sa inlatur si aceasta discordie. In

sfintul scaun sa fie pusa Evanghelia, ca noi sa ne asezam de ambele

parti. Iar daca eu voi ajunge mai curind la sfirsitul vietii, vei fi sin-

gurul conducator ; daca insa ti se va intimpla tie mai intii acest lucru,

eu voi avea din nou grija turmei.

Desi Meletie a expus aceste lucruri cu toata blinde^ea, Paulin nu

a fost de acord. Atunci comandantul armatei, judecind cuvintele amin-

durora, a incredintat lui Meletie Bisericile. Iar Paulin a ramas capetenia

celorlalte oi.

Insa Apolinarie, eliberat de conducerea Bisericii, predica cu totala

nerusinare noutatea doctrinei sale, si se arata el insu§i conducator al

ereziilor si se ducea chiar deseori in Laodiceea. In Antiohia insa il hiro-

tonise deja pe Vitalie, impodobit cu o via^a frumoasa si hranit cu in-

vatatura apostolica, dupa aceea insa a fost distrus de aceasta boala.
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In urma, prea sfintul Meletie 1-a facut pastor al oelor din Tars, si i-a

incredintat grija popoarelor din Cilicia lui Diodor, acela despre care am
mai amintit si care in aceste vremuri atit de tulburi ajutase corabia

Bisericii sa nu se scufunde. Iar grija episcopal! a Apameii a incredin-

tat-o lui loan, care, desi stralucitor ca origine si noble^e, mai adauga

si podoabele proprii la acelea ale stramosilor.

Pe acesta deci il innobila si vorbirea si via^a. A pastorit el deci in

timpuri tulburi un numar din cei de credinta lui, avindu-1 colaborator

pe Stefan, pe care prea sfintul Meletie 1-a trimis sa rezolve nein^ele-

geri. Iar cind a aflat ca Germanicia a fost corupta de ciuma lui Eu-

doxie, 1-a trimis pe el acolo, ca pe un medic prea in^elept. Caci era cu-

noscator al intregii doctrine a grecilor si plin cu invataturi sfinte. De

aceea speran^a nu i-a fost inselata si folosindu-se de darul invap-

turii duhovnicesti, i-a schimbat pe lupi in oi. Apoi, cind a revenit ma-

rele Eusebie din exil, 1-a numit episcop in Bereea pe Acachie, marbat

de excelent renume, iar in Ieropolis pe Teodot, a carui minunata vie-

tuire comunitara incinta §i acum, pe Eusebie in Calcidia, iar pe Isidor

in Circis al nostru. Spun unii ca si pe Evloghie, care se razboise din

cauza invataturii apostolice si fusese trimis in exil in Antinous impreu-

na cu Protogen, 1-a hirotonit episcop in Edesa. Caci prea sfintul Barses

nu mai era pe lumea aceasta. Sfintul Eusebie insa 1-a facut pe Maris

ultim episcop in orasul Dolica. Caci acest orasel se imbolnavise atunci

de ciuma ariana. Cind a ajuns acolo Eusebie, ca sa-1 inscauneze episcop

pe Maris, barbat deosebit prin multe calitati, o femeie cuprinsa de ciuma

ariana, a aruncat o tigia de pe acoperis, care i-a strivit rau capul. Asa

ca a plecat de pe lumea aceasta intr-o viata mai buna. Cind isi dadea

sufletul, i-a constrins prin juramint pe cei de fa^a sa nu o pedepseasca

nicicum pe aceea care faptuise acest lucru, imitind pe Domnul sau, care

spunea, pentru cei care II rastigneau pe cruce : uParinte, iarta-le lor,

caci nu stiu ce fac» (Luca 23, 34) ; tot asa ca si Stefan, impreuna-sluji-

tor, care, dupa ce s-au aruncat asupra lui mul^ime de pietre, striga :

«Doamne, nu le socoti lor pacatul acestar> (Fapte 5, 59). In felul acesta

a murit marele Eusebie. Si acela care a salvat Tracia de barbari nu a

putut indeparta mina ereticilor necredinciosi ; dar a primit coroana

martiriului in urma cruzimii acelora. Acestea s-au petrecut asadar dupa

intoarcerea episcopilor. {Teodoret, V, 3).
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CAPITOLUL IV

DESPRE CONDUCEREA LUI TEODOSIE §1 CUM A FOST NUMIT
DE XMPARATUL GRATIAN SI, TRIMIS IN IMPERIUL DIN ORIENT,

LE-A FOST DE AJUTOR ORTODOCSILOR
SI I-A INDEPARTAT PE ERETICI

Cind Gratian a aflat ca barbarii jefuiesc Tracia, parasind Italia a

venit in Fenicia. In vremea aceea Teodosie era considerat foarte renu-

mit, atit pentru noble^ea parintilor, cit si pentru vitejia personala ; si

din cauza aceasta, plictisit de invidia judecatorilor asemenea lui, mai

zabovea jn Spania, unde se si nascuse si crescuse. Si fiindca imparatul

statea la indoiala ce sa faca, fiindca vedea ca barbarii, intariti prin

victorie, pareau ca sint de nebiruit, a crezut ca lupta lui Teodosie pen-

tru intiietate s-a terminat ; si rechemindu-1 de urgenta din Spania si

anun^indu-l ca este comandantul trupelor, 1-a trimis cu armata la bar-

bari. Iar el, plin de incredere, a plecat spre Tracia. Cind a ajuns acolo

si i-a vazut pe barbari, a pregatit armata pentru lupta. Dar la prima

ciocnire, barbarii nu au rezistat atacului si au parasit linia de lupta.

Si ei fugeau, iar ceilal^i ii urmareau de aproape. Barbarii au fost mace-

lariti. Dupa ce au murit mult^i si foarte putini treceau incet Istrul, deo-

data, un comandant exceptional, dispersind armata prin orasele inve-

cinate, s-a intors cu graba la imparat, astfel ca el insusi a fost vestito-

rul triumfurilor sale. Lucru care totusi nici chiar imparatului, in timp

ce admira fapta, nu i s-a parut de crezut. Invidiosii spuneau chiar ca

el fugise si isi pierduse armata. Dar el a cerut sa-i conduca pe cei care

il calomniau, ca sa vada multimea dusmanilor ucigasi. Induplecat de

aceste cuvinte, imparatul a trimis pe unii sa vada cele infaptuite si sa-i

dea de veste. Exceptionalul comandant a vazut intre timp o aratare

divina, trimisa lui chiar de Dumnezeu. A vazut in somn ca sfintul Me-
letie, conducatorul orasului Antiohia, il imbraca cu hlamida imperiala

si-i impodobea capul cu o coroana. Dupa ce a vazut acestea in timpul

noptii, a doua zi a povestit unuia dintre prieteni. Dar el a spus raspicat

ca a fost un vis si nu contine nimic enigmatic ; nimic dubios. Dupa ce

au trecut citeva zile s-au reintors cei care fusesera trimisi pentru cer-

cetarea victoriei si au raportat ca a fost omorita o ,mare parte din arma-

ta dusmanilor. Imparatul, bucurindu-se de acestea, 1-a facut imparat

pe Teodosie 150
. (Teodoret, IV, V, VI). Acestea s-au petrecut in timpul

consulatului lui Ausonie si al lui Olibrie (An. 379), la saisprezece ianua-

rie. (Socrate, V, 2).

1'50. Teodosie I a donuiit din 379 in Rasarit, iar din 394 ?i in Apus.
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Trecindu-i lui partea de domnie a lui Valens, imparatul s-a intors

din nou in Italia si pe acela 1-a trimis la domnia pe oare i-o atribuise

De indata ce a luat conducerea imperiului, inainte de toate s-a gindit

la armonia intregii Biserici si a poruncit sa se intruneasca la Constan-

tinopol episcopii fiecarui episcopat. Aid era totul contaminat de ari-

eni, cad Occidentul a ramas liber de aceasta boala. Aici, Constantin

eel Batrin, fiul lui Constantin eel Mare, si Constans eel Tinar au pastrat

nealterata credin^a parinteasca. Chiar si Valentinian, imparatul Occi-

dentului, a pastrat nealterata evlavia credin^ei, dar cunoscind multe

par^i ale Orientului, a fost atras cu totul in aceasta cadere. Caci Arie,

preot din orasul Alexandria, acolo a dat nastere blasfemiei lui. Dupa
care au hranit semin^ele aruncate la intimplare Eusebie, Patrofil si Actie,

in Palestina, Paulin si Grigorie, in Fenicia, Teodot in Laodiceea si im-

preuna cu acestia George, dupa acestia, §i Atanasie sj Narcis, in Cilicia,

si mul^i altii. Asadar Constan^iu ?i Valens au oolaborat cu acesti preoti

buni la nimic. Numai din aceasta pricina Teodosie a poruncit sa fie adu-

na^i la Constantinopol episcopii din raza domniei lui. (Teodoret, V, 6).

CAPITOLUL v

CUM AU FOST MACEDONIENII
DESPARTITI DIN NOU DE ORTODOCSI

In timpul acesta, macedonienii, dupa ce au trimis o delegare la

Liberie, erau in comuniune timp destul de indelungat intre ei insisi si

cu aceia care primisera de la inceput definitia credintei de la Niceea.

Si cind legea imparatului Gra^ian acordase credinciosilor libertatea de

a fi in comuniune cu cine vor, din nou s-au despar^it. Intrunindu-se in

Antiohia, au hotarit ca trebuie inlaturat cuvintul consubstan^ialitate si

ca nu trebuie sa fie in comuniune cu cei care respecta credin^a de la

Niceea. Dar cei mai multi, vazind cit sint de diferiy, s-au despar^it de

ceilalti si s-au unit cu adeptii consubstantialitatii. (Socrate, V, 4).

CAPITOLUL, VI

CUM S-A BOTEZAT IMPARATUL TEODOSIE
LA TESALONIC

Dupa ce i-a biruit in razboi pe barbari, iar acestia 1-au rugat ca

romanii sa-i considere prieteni, Teodosie a venit la Tesalonic, pentru

tratatul privind schimbul de ostateci. Acolo, imbolnavindu-se a fost

botezat de Acolie, episcopul acelui oras ; totusi, el era din stramosi adept



344 CASIODOB

al inva^aturii creatine sj al credin^ei sinodului de la Niceea. (Sozomen,

VII, 4).

Dorind a§adar sa fie botezat, din cauza imbolnavirii lui, 1-a intre-

bat pe episcopul din Tesalonic care este credinta lui. Acesta a raspuns

ca nelegiuirea ariana nu a putut patrunde in Iliria, unde este pastrata

nealterata credinta sinodului de la Niceea, de la inceput. Auzind cu

bucurie cuvintele lui, imparatul s-a botezat §i a scapat de boala. (So-

crate, V, 6). i

CAPITOLUL VII

MARTURISIREA DE CREDINTA
A LUI TEODOSIE

Socotind imparatul ca e mai bine sa le spuna deschis supusilor

care e credinta lui, ca sa nu para ca uzeaza de constringere atunci cind

cineva e impins deodata Mra voia lui la cultul religiei, a dat din Tesa-

lonic o lege poporului din Constantinopol. Caci i s-a parut ca, daca 15

se face cunoscuta Scriptura tuturor supusilor dintr-un ora§, si altor

ora§e, totul va fi limpede. Cuvintele legii sint acestea :

Impara^ii Gratian, Valentinian si Teodosie, catre poporul orasului

Constantinopol :

Voim ca toate popoarele pe care le conduce cu moderatie clementa

noastra, sa traiasca in acea religie pe care o declara sfintul apostol

Petru ca este religia romanilor, raspindita pina acum chiar de el §i pe

care si episcopul Petru al Alexandriei, om de o sfintenie apostolica,

declara ca o urmeaza. Astfel ca noi credem in rinduiala apostolica $i

in doctrina evanghelica intr-o singura divinitate a Tatalui, si a Fiului

§i a Sfintului Duh, de egala maretie §i sfinta Treime. Celor care res-

peeta aceasta lege, poruncim sa li se atribuie numele de crestini drept-

credinciosi. Iar ceilalti care, nesocotiti si smintiti, gindesc sa sustina

infamia dogmei eretice, trebuie sa fie pedepsiti intii cu pedeapsa di-

ving, si apoi chiar din dispozitia noastra, a§a cum dispunem din hota-

rire cereasca.

Data la 28 februarie, la Tesalonic, fiind consuli imparatii Gra-

tian pentru a cincea oara s.i Teodosie. (An. 380).

Promulgind aceasta lege, s-a inters dupa putin timp la Constanti-

nopol. (Sozomen, VII, 4).
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CAPITOLUL VIII

DESPRE TRANSFERAREA LUI GRIGORIE DIN NAZIANZ
LA CONSTANTINOPOL

Asadar Grigorie din Nazianz 151
, mutat in Constantinopol, dupa ho-

tarirea comuna a multor episcopi, celebra cele sfinte intr-un mic loc

de rugaciune in launtrul orasului. Dupa aceea, imparatii, adaugind

acestui loc o marea^a biserica, au numirt-o Anastasia. (Sozomen, VI, 5).

CAPITOLUL IX

DESPRE BISERICA SFINTEI ANASTASIA

Este cunoscuta ca celebra nu numai prin frumusete si maretie, dar

si prin cea mai evidenta prezenta a lui Dumnezeu. Se recunoaste ca

acolo puterea divina a venit deseori in ajutor multor bolnavi, in somn
dar si in trezie, si totodata in imprejurari de reale primejdii, asa incit

unii credeau ca este sfinta Maria, Fecioara mama a lui Hristos, caci

multora li s-a aratat sub aceasta infatisare. Biserica aceasta au numit-o

Anastasia, fiindca, dupa parerea mea, invatatura sinodului de la Niceea,

aproape uitata pina atunci, a reinviat in acel loc dupa relatarile lui Gri-

gorie. Eu totusi am auzit pe unii care nu mint povestind ca, in timp ce

poporul se intrunea acolo la slujba, o femeie insarcinata a murit cazind

de pe porticul superior, iar cind s-a facut in comun o rugaciune pentru

ea, a inviat si a fost salvata impreuna cu pruncul. De aceea a primit

numele de neinchipuit de Anastasia, adica inviere. (Sozomen, VII, 5).

CAPITOLUL X

CUM I-A ALUNGAT TEODOSIE PE ARIENI
DIN BISERICA CONSTANTINOPOLULUI

Grigorie, deci, barbat foarte elocvent si demn de stima, observind

ca unii protesteaza, pentru ca era din alt oras, s-a indepartat la venirea

imparatului. Totusi, imparatul, gasind Biserica in asemenea stare, se

151. La cererea unui grup de credincio^i din Constantinopol si la indemnul
Sfintului Vasile eel Mare, Sflntul Grigorie de Nazianz a mers in capitala pentru
a reface Biserica Ortodoxa siisiata de erezia ariana si macedoniana. In capela nu-
mita simbolic «Anastasis» («Invierea»), Sfintul Grigorie a tinut cele Cmci Cuvintari
Teologice care i-au adus numele de Teologul sau Cuvintatorul de Dumnezeu. A
lost instalat oficial ca episcop al Constantinopolului de catre imparatul Teodosie,

la 27 noiembrie 380 si confdrmat de Parintii Sinodului II Ecumenic in 381.
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gindea cum sa-i impace pe toft si sa intareasca intreaga Biserica. A tri-

mis de indata dupa Demofil, care atunci conducea pe credincio§ii ari-

eni : Daca vrei, ii spuse, sa crezi in invaptura sinodului de la Niceea,

sa se uneasca poporul si sa aiba pace. Si pentru ca acela a refuzat ase-

menea propunere, atunci imparatul ii spuse : Daca nu dore$ti pacea ?i

buna intelegere, eu poruncesc ca §i tu sa fugi din sfintele biserici. Au-

zind Demofil aceasta §i judecind ca e lucru grav sa te indaratnicei-sti

impotriva celor mai puternici, convocind plebea in biserica si ridicin-

du-se in mijlocul tuturor, a vorbit astfel supusilor sai : Fra^ilor, in

Evanghelie este scris : Daca veti fi persecutati, fugift din acest oras

in altul (Matei 10, 27). Asadar, fiindca imparatul are nevoie de bise-

rici, sa §titi ca adunarea de miine o vom tine in afara orasului. Dupa

ce a spus acestea, a plecat ; fara sa in^eleaga totusi cum au fost spuse

aceste cuvinte ale Evangheliei. Caci acolo se porunceste ca aceia care

fug dintr-o locuinta lumeasca, sa caute una mai inalta, in Ierusalim.

Si ie§ind din oras, ^inea adunarea in fat,a portilor ora§ului. Odata cu el

a ie§it si Luciu, alungat din Alexandria, care atunci zabovea in Con-

stantinopol. Si astfel, neputind accepta impacarea propusa de Teodosie,

au parasit, dupa patruzeci de ani, bisericile pe care le tineau cu forfa.

Au iesit din oras in consulatul al cincilea al lui Gra^ian §i in primul

consulat al lui Teodosie (An. 380), luna noiembrie. Cu aceasta, adeptii

credintei de la Niceea au primit biserici. (Socrate, V, 7).

CAPITOLUL, XI

DESPRE VICLENIA LUI EUNOMIE

Dupa ce Eunomie s-a despartit de clericii sai in timpul lui Valens,

a ramas la el, in Bitinia, barbat viclean §i elocvent §i la care se aduna

mult popor ; unii voiau sa-1 incerce, al^ii, sa auda ce spune. Faima lui a

ajuns pina la imparat, care a vrut si el sa stea de vorba cu acesta ;
dar

Augusta Flacila, cu rugamin^i, 1-a retinut. Caci era foarte credincioasa

si respecta cu integritate dreapta invat,atura de la Niceea. Si s-a temut

ca nu cumva, asa cum se intimpla, imparatul, ci§tigat de cuvintele bar-

batului viclean, sa treaca cu u§urin^a la secta aceluia. (Sozomen, VII, 6).
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CAPITOLUL XII

DESPRE SINODUL DIN CONSTANTINOPOL
1MPOTRIVA MACEDONIENILOR

In timpul acesta, cind s-au adunat la Constantinopol o suta cinci-

zeci de episcopi, imparatul a poruneit ca nici unul sa nu anunte cine este

acel extraordinar Meletie. Caci voia sa si-1 aminteasca singur pe bar-

batul din vis. Si cind toata acea multime de episcopi a intrat in palatul

regal, lasindu-i pe ceilal^i, a alergat la marele Meletie si, ca un fiu care-§i

iubeste tatal, stapinit de multa vreme de viziunea tatalui, il imbratisa,

ii saruta ochii, buzele, pieptul si capul ; si mina dreapta cu care 1-a

incoronat in vis, sugerind cele ce se petrecusera in vis. Cum si ceilalti

il salutasera cum se cuvine, i-a rugat pe parinti sa se gindeasca la pro-

blemele curente (Teodoret, V, 7), si sa fie numit episcop in Constanti-

nopol si, fiindca nadajduia ca ar putea sa-i uneasca pe macedonieni, i-a

convocat si pe episcopii lor. Au cazut deci de acord asupra consubstan-

tialitatii Timotei din Alexandria, Chiril din Ierusalim, dupa ce a recu-

noscut prin peniten^a dogma consubstantialitatii, Meletie din Antiohia

si Acolie din Tesalonic, si multi al^ii ; asa ca s-a intrunit numarul de

o suta cincizeci. In fruntea macedonienilor erau Eleusie din Cizic si Mar-

cian din Lampsaca ; mai erau inca treizeci si sase, dintre care cei mai

multi se pare ca erau din orasele Elespontului. Si s-au intrunit in timpul

consulatului lui Euharie si Evagrie (An. 381), in luna mai. Asa ca

imparatul si episcopii din partea lui se straduiau ca Eleusie si adep^ii

lui sa se uneasca cu Biserica. Amintindu-le de solia pe care o trimisesera

la Liberie, pe atunci episcop al Romei, spunind prin Eustatie ca intrau

in comuniune de buna voie, i-a indemnat sa nu fie fara rusine schim-

bind dintr-odata cele bine primite mai inainte. Dar ei, neluind in seama

recomandarile lui si reprosurile fatise, au preferat sa urmeze nelegiuirea

ariana decit sa recunoasca consubstantialitatea Treimii.

Dupa ce au facut aceasta, au plecat din Constantinopol si si-au

scris unii altora sa nu cumva sa consimta vreunul din ei la dogma sino-

dului din Niceea. (Socrate, V, 8).
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CAPITOLUL XIII

DESPRE HIROTONIREA LUI MAXIM CINICUL
SI DESPRE DEPUNEREA LUI

;

DESPRE DREAPTA HIROTONIRE A LUI NECTARIE
SI DESPRE CANOANELE STABILITE IN ACEL SINOD

Astfel, Grigorie, care era atunci in fruntea Bisericii din Constanti-

nopol, cauta sa se intoarca la Nazianz. Pentru aceasta, fiindca episco-

patul din Constantinopol era lipsit de biserica, Timotei Alexandrinul,

succesorul lui Petru, 1-a hirotonit episcop pe Maxim Cinicul, caei tocmai

il tunsese. Acesta insa era plin de nelegiuirea lui Apolinarie. Dar

preasfin^ii barbati intrunift la Constantinopol nu au ingaduit acest rau.

Si cind s-au despartit in Egipt pentru hirotonirea lui, oficiau cele sfinte

cu Grigorie. Dar el, suportind cu greu dezbinarea ivita din nou, ii

implora pe to^i sa caute un barbat demn de lauda pe care sa-1 hiroto-

neasca episcop. Atunci, fiind de acord cu propunerile lui, 1-au stator-

nicit episcop al orasului Constantinopol pe Nectarie, renumit pentru

noble$ea neamului ; iar pe Maxim, care era atras de boala lui Apoli-

narie, 1-au alungat, lipsindu-1 de demnitatea episcopala. (Teodoret, V, 8).

Si atunci au stabilit chiar o regula ca episcopul din Constantinopol

sa aiba privilegiile de onoare dupa pontiful Romei, pentru ca este noua

Roma. Au intarit apoi credinta de la Niceea si au ales patriarhi, distri-

buind astfel provinciile ca episcopii fiecarei dioceze sa nu se duca in

Biserici straine. La inceput nu se facea aceasta diferen^a din cauza per-

secutiilor. I-au distribuit asadar lui Nectarie eel mai mare oras din

Tracia ; dioceza pontica, lui Eladie, care a fost dupa Vasile ;
Cezareea

Capadociei, lui Grigorie din Nisa, frate bun cu Vasile ; lui Troil i-au

dat dreptul de patriarh al Melitenei Armeniei ; dioceza asiatica i-a reve-

nit lui Amfilohie din Iconium ; lui Optim, Antiohia Pisidiei ;
Egiptul

1-au distribuit lui Timotei din Alexandria. Pe urma au stabilit intiistata-

tori in guvernarea Bisericilor orientale pe Pelagie din Laodiceea si pe

Diodor din Tars, rezervind privilegiile Bisericii din Antiohia pe care

le-au dat atunci lui Meletie, care era acolo. Au stabilit totodata ca, daca

se lmtimpla oeva in orieare din provincii, sa se rezolve in sinodul provin-

ciei. La toate acestea imparatul si-a dat asentimentul. (Socrate, V, 8).

N-a trecut mult timp si sfintul Meletie a decedat §i a fost inmormintat

de catre toti in^eleptii cu cele mai mari elogii. (Teodoret, V, 8).

In vara urmatoare multi episcopi au venit iarasi la Constantinopol

cu treburi bisericesti, unde au primit scrisoarea sinodului episcopilor

din Occident care ii invita la Roma ca sa se tina acolo un mare sinod.
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Dar ei au evitat sa se duca, ca si cum nu ar fi fost de nici un folos ;
au

trimis insa o scrisoare lui Damasus si celorlalt^i intiistatatori, pe care am
oonsiderat necesar sa o redau pentru o informare mai limpede. (Teodo-

ret, V, 8).

CAPITOLUL XIV

SCRISOAREA SINODULUI DIN CONSTANTINOPOL *52

CATRE PAPA DAMASUS SI EPISCOPII DIN OCCIDENT

Sfintul Sinod al episcopilor ortodocsi reuniti in maretul oras Con-

stantinopol trimite salutare intru Domnul, onoratilor sj vrednicilor de

cinstire frati intru Domnul si slujitorilor Damasus, Ambrozie, Britanie,

Valerian, Acolie, Vasile si celorlalti sfinti episcopi intrunrt;i in marea^a

Roma.

E inutil, poate, sa facem cunoscut reveren^ei voastre si sa povestim

nenumaratele patimiri pricinuite noua de virulenta ariana. Nu credem

ca sfintiile voastre va dezinteresa^i in asa masura incit sa nu doriti sa

aflati ceea ce sigur este de compatimit. Caci in primul rind nu sintem

obligati sa pastram tacerea din cauza unor asemenea primejdii, si apoi,

persecutia nu este o noutate. Ci se pastreaza inca vechea amintire, nu
numai de aceia care au patimit, dar chiar de aceia care au fost parta^ii

acelora care au fost supusi patimirii. Caci ieri, ca sa spunem asa, sau

azi, dezlegati de lanturile exilului, dupa nenumarate necazuri, s-au intors

la bisericile proprii. Dar este pastrata si amintirea inmormintarilor celor

morti in exil. Ba chiar unii, revenind din exil si impiedicati de furia

nestavilita a ereticilor, au patimit la ei acasa mai amarnic decit in exil,

fiind loviti cu pietre, ca fericitul Stefan. Multi altii au fost sfirtecati in

suplicii, se vad si astazi stigmatele lui Hristos si ranile pe corp. Dar

cheltuielile de bani, interzicerea onorurilor, confiscarile si intrigile, inju-

riile si lanturile, cine ar putea sa le numere pe toate ? Caci toate ata-

curile impotriva noastra s-au inmultit realmente peste masura. Pe drept,

poate, fiindca am pacatuit mult. Sau poate ca Domnul, in indurarea Lui,

a voit sa ne puna la incercare prin mul^imea patimirilor. Asa ca pentru

asta aducem mul^umiri lui Dumnezeu : caci si prim atiteia necazuri i-a

mustrat pe supusii Sai, si dupa multimea indurarilor Sale ne-a adus din

nou la alinare. Caci a fost nevoie de timp §i de munca acerba, pina sa se

ajunga la insanatosirea Bisericilor, asa ca, intocmai ca intr-o boala

152. Aceasta scrisoare a fost alcatuita de un Sinod Intrunit in Constantinopol
in anul 382. Intrucit Tomosul continind doctrina Sinoului II Ecumenic s-a pierdut,

aceasta scrisoare are o deosebita insemnatate istordca si dogmatics.
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lunga, o grija manifestata putin cite putin sa redea vechea sanatate a

credintei. In felul acesta vom considera ca ne vom elibera de persecu^iile

cele mai inversunate si vom recupera Bisericile, de^inute multa vreme
de eretici.

Intr-adevar, lupii sint foarte periculosi pentru noi si, dupa ce au

fost izgoniti in afara imprejmuirilor, rapesc totusi oile chiar de la

pasune, straduindu-se sa faca reuniuni, agitind popula^ia si fara nici o

sovaire in a aduce vatamare Bisericii. Era dar, cum am mai spus, timpul

sa se faca acest lucru. Totusi, dovedind fata de noi iubire fra^easca, ati

tinut la Roma sinodul dupa voia lui Dumnezeu si ne-ati chemat acolo

ca pe proprii vostri colaboratori, ca, dupa cum atunci erau singuri inro-

bi^i necazurilor, acum, sub pioasa buna in^elegere a imparatilor, nu ve^i

conduce fara noi, ci chiar noi impreuna cu voi, potrivit cuvintului

apostolului (I Cor. 4, 8), vom conduce impreuna. De aceea, rugamintea

noastra a fost, daca e posibil, ca sa unim, dintr-o dorin^a bine venita,

toate Bisericile noastre impreuna cu celelalte. Caci cine ne va da aripi

ca sa zburam si sa ne linistim alaturi de voi ? (Ps. 54, 7). Dar fiindca

acest lucru ar lasa cutotul goale bisericile dupa potoliirea abia instalata

si lucrul acesta era imposibil pentru cei mai multi, de aceea am alergat

cu totii in Constantinopol pentru scrisoarea trimisa noua anul trecut de

catre dragostea voastra dupa sinodul din Aquileea, catre imparatul

Teodosie, iubit de Dumnezeu. Numai pentru aceasta cauza ne-am grabit

spre Constantinopol si am adus consensul episcopilor care au ramas

prin provincii. Nici nu speram o lucrare aitat de desavarsita, inainte de

a veni la Constantinopol. Pe linga aceasta insa, scurgindu-se timpul

armistitiului si neputindu-ne pregati pentru o lunga plecare si neputind

nici avertiza pe toti cei din comunitatea noastra stabiliti in provincii,

ne-am hotarit sa ne asumam si consensul lor.

Asadar, fiindca se parea ca toate acestea si multe altele impiedica

venirea multora, ceea ce era un alt rezultat al imprejurarilor si dove-

direa afectiunii voastre fa^a de noi, am procedat astfel : i-am desemnat

pe preaveneratii si preaiubit/ii nostri fra^i si slujitori, episcopii Chiriac,

Eusebie si Priscian, rugindu-i sa se osteneasca cu graba pina la voi, ca

sa dovedim si dorin^a noastra de pace, si intentia de unire pe care o

avem, ca si zelul nostru pe care-1 purtam pentru credinta cea mai

curata. Caci noi suportam cu bunavoin^a persecu^iile si incercarile si

amenintarile imparatului, si cruzimile judecatorilor si orice alte ispitiri

ale ereticilor pentru credinta evanghelica recunoscuta si intarita in

Niceea Bitiniei de catre cei trei sute optsprezece Parinti. Marturisim ca

aceasta face placere si voua si noua, si tuturor acelora care nu rastal-
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macesc cuvintul adevaratei credin^e, pe care o stim ca exista din

vechime si urmeaza botezului si ne inva^a sa credem in numele Tatalui

si al Fiului §i al Sfintului Duh. Credem in adevar ca dumnezeirea si

puterea ca si fiin^a este una — a Tatalui si a Fiului si a Sfintului Duh
;

si slava si demnitatea si domnia lor e eterna, in trei fiin^e de toata

desavirsirea, sau in trei persoane desavirsite. Si de asernenea, pentru ca

boala lui Sabellie sa nu dea loc la confundarea fiintelor sau la distru-

gerea insusirilor, si sa nu aiba putere nici blasfemia eunomienilor, nici

a arienilor, nici a pneumatomahilor, adica a celor ce se impotrivesc

Duhului (caci, dupa ace§tia, substan^a sau natura sau dumnezeirea este

impartita, iar cele necreate si consubstantiale si coeterne ale Treirmi

sint in cele din urma create sau de o alta substantia), marturisim ca noi

pastram cuvintul de intrupare a lui Hristos fara nici o alterare, si nu

fara suflet, nici fara minte, sau sustinind impar^irea imperfecta a tru-

pului, ci stiind ca totul exista desavirsit chiar inainte de veac. Cuvintul

Domnului 1-a facut pe om in ultima zi pentru mintuirea noastra. Asadar,

cele marturisite pe fa^a de catre noi despre credinta se §tie in general

ca sint acestea ; despre care veti putea fi mai bine instruiti daca veti

avea bunavoin^a sa citi^i si volumul alcatuit in Antiohia de catre sinodul

tinut acolo, si ceea ce se §tie ca s-a decretat anul trecut de catre sinodul

universal la Constantinopol. In acestea am marturisit mai pe larg cre-

dinta si am hotarit in scris anaitema impotriva noilor erezii aparote de

curind. Dar despre diversele impartiri ale Bisericilor, s-a mentinut hota-

rirea veche, cum sti^i, si hotarirea sfin^ilor Parinti intruni^i la Niceea,

privitor la fiecare provincie. Iar daca episcopii vor voi, sa hotarasca ei

hirotoniile celor vecini cu ei, dupa cum vor soooti necesar. Aflati ca si

celelalte Biserici se instruiesc cu consecven^a la noi in aceste probleme

si preotii celor mai de seama Biserici au aprobat acestea. Apoi au salvat,

ca din gura leului eretic, tinara, ca sa ziecm asa, Biserica subminata din

Constantinopol ; si, cu mila lui Dumnezeu, 1-am hirotonit episcop pe

prea cuviosul Nectarie, eel iubitor de Dumnezeu, in fa^a intregului sinod

si cu acordul unanim si chiar in prezenta imparatului Teodosie eel iubitor

de Dumnezeu si a intregului cler, fiind de acord si intregul oras. Insa in

mai batrina si cu adevarat apostolica Biserica din Antiohia Siriei, in care

mai inainte a fost pronun^at numele venerabil al crestinilor, cei care

veneau din intreaga provincie §i din diecezele din Orient 1-au hirotonit

dupa rinduiala, cu hotarirea intregii Biserici si aproape in unanimitate,

pe acest barbat care este prea cuviosul episcop Flavian, eel iubitor de

Dumnezeu. Intregul sinod a primit aceasta hirotonire ca fiind legala. Iar

in Biserica-mama a tuturor Bisericilor, stabilita in Ierusalim, precizam
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ca era episcop Chiril eel iubitor de Dumnezeu. Fiind hirotonit de mult

dupa rinduiala de cei din provincie, a suferit multe neajunsuri din

partea arienilor in decursul timpurilor.

Va rugam sa va bucura^i si sfin^iile voastre de cele petrecute de

doua ori atit de legal §i conform canoanelor, fiind la mijloc iubirea

duhovniceasca si teama de Dumnezeu, prin care este indepartata nemul-

tumirea omeneasca, pentru ca edificarea Bisericilor este mai presus de

orice. Fiind astfel in aoord cu cuvintul credintei si fiind intarita in noi

dragostea cre^tina, am incetat sa spunem ceea ce Apostolul dezaproba :

Si eu sint al lui Pavel, iar eu al lui Apolo, iar eu insa slnt al lui Chefa

(I Cor. 1, 12); in vreme ce cu to^ii aparem ca sintem ai lui Hristos, care

in noi nu e despar^it. Si daca servim cu ajutorul lui Dumnezeu trupul

Bisericii fara schisma, vom sta cu incredere in fata Judetului Domnului.

Au consemnat acestea impotriva ticalosiei lui Arie, a lui Aetie si a lui

Eunomie, dar §i impotriva lui Sabelie, Fotin, Marcel, Paul din Samosata

si a lui Macedonie. Au interzis de asemenea si noutatea lui Apolinarie 153
,

zicind ca : Pastram fara prihana intruparea Domnului, dar nu fara

suflet, nici fara minte, nici considerind imperfecta orinduirea trupeasca.

Apoi Damasus, vrednic de toata lauda, recunoscind ca s-a nascut

aceasta erezie, 1-a renegat nu numai pe Apolinarie, ci si pe Timotei,

discipolul lui. Si a aratat aoest lucru prin scrisori scrise chiar de el

episcopilor care cirmuiau Orientul, scrisori pe care s-a ingrijit sa le

adauge la urma. (Teodoret, V).

CAPITOLUL XV

SCRISOAREA LUI DAMASUS CATRE TIMOTEI,
DESPRE CONDAMNAREA LUI APOLINARIE

In masura in care dragostea voastra, iubi^i fii, a facut parte

soaunului apostolic de respectul ce i se cuvine, voi insiva ati facut

cunoscut chipul vostru. Caci de§i, in Biserica in care sedea, Sfintul

Apostol ne-a invatat cum sa tinem cirma pe care am luat-o, totusi

marturisim ca noi sintem de o mai mica cinstire si de aceea ne grabim

153. Apolinarie de Laodiceea (310—cca 390) invata ca la intrupare Domnul
nostru Iisus Hristos nu a avut suflet rational, deoarece locul ratiunii 1-a luat Cuvin-
tul adica Fiul lui Dumnezeu. Prin aceasta invatatura era distrusa deplinatatea firii

umane in persoana Mintuitorului si era primejduita opera sa mintuitoare. Aceasta
conceptie a lui Apolinarie s-a numit si sinusianism, deoarece confunda firea divina

cu firea umana. Erezia lui Apolinarie a fost combatuta de Biserica la Sinodul II

Ecumenic, Sn mai multe sinoade tinute la Roma (in 374, 376, 380, 382) si de Parintii

Bisericii, intre care Sfintii Atanasie eel Mare, Grigorie Teologul si Grigorie de
Nisa.
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in orice chip ca sa putem ajunge la slava fericirii lui. Aflafl. dar ca

atunci cind 1-am condamnat pe Timotei profanul, neinvatatul, ucenicul

ereticului Apolinarie, impreuna cu dogma lui, nu am lasat posibilitatea

sub nici un chip sa activeze urma§ii lui. Dar daca pina astazi acel

batrin sarpe, lovit §i prima §i a doua oara, reinvie spre propria lui

pedeapsa, si ca un strain nu inceteaza in Biserica sa-i ispiteasca cu

otrava lui aducatoare de moarte pe cei care i-au fost credinciosj, voi

indeparta^i aceasta coruptie, ca fiind aducatoare de pierzanie, atita

vreme cit voi, care nu uita^i credinta apostolica hotarita in scris, mai

ales in Niceea de catre Parinti, veti rezista pe pozi^ie nemisca^i si nestra-

mutati in credinta.

Sa nu ingaduiti ca poporul sau clericii vostri sa aud§ de la

acestia cuvinte desarte sau intrebari ispititoare. Am dat odata

exemplu cum acela care se recunoaste crestin trebuie sa pastreze ceea

ce se stie ca este predat de apostoli, caci spune sfintul Pavel : «Daca va

propovaduieste cineva altceva decit ceea ce a\i primit, sa fie anatema»

(Gal. 1, 9). Caci Hristos Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostra, a daruit

neamului omenesc desavirsita mintuire prin propria patimire, pentru ca

sa libereze pe orice om vinovat de toate pacatele savirs.ite. Daca cineva

ar spune ca acesta a avut ceva mai putina omenitate sau divinitate,

inrait de duh diavolesc, singur s-a dovedit fiu al gheenei. De ce dara

cereti din nou de la mine condamnarea lui Timotei ? El a fost condamnat

si aici impreuna cu profesorul sau, Apolinarie, de judecata scaunului

apostolic, fiind de fa^a si Petru, episcopul Alexandriei, si in ziua jude-

ca^ii a suportat torturile si supliciile cuvenite. Dar daca el da sfaturi

unora mai slabi, ca si cum ar avea vreo speran^a, el care si-a schimbat

adevarata speranta in marturisirea lui Hristos, sa stie ei ca vor pieri in

acelasi fel cu acesta, cu care se vor indeparta de la rinduiala biseri-

ceasca. Dumnezeu sa va pastreze nevatama^i, prea iubi^i fii. (Teodo-

ret, V, 10).

CAPITOLUL XVI

HOTARlRILE SCAUNULUI APOSTOLIC
IMPOTRIVA DIFERITELOR EREZII

SAU MARTURISIREA CREDINTEI UNIVERSALE
PE CARE PAPA DAMASUS A TRIMIS-6 EPISCOPULUI PAULIN,

IN MACEDONIA, CARE A FOST IN TESALONIC

Dar si aceia care au consemnat alte asemenea lucruri in preastra-

lucita Roma, au scris impotriva diverselor erezii lucruri pe care am
considerat necesar sa le adaug acestei lucrari.

23 — Casiodor
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1. Deoarece dupa sinodul de la Nioeea a luat naslere o atare coo-

fuzie, fncft unii au curajul sa spuna ca Sfintul Duh a fost facui de Fiul,

anatematizam pe aceia care predica ca Sfintul Duh nu este, in toata

libertatea, de una si aceeasi fiin^a §i putere cu Tatal si Fiul.

2. Anatematizam de asemenea si pe aceia care au urmat gre§eala

lui Sabelie, zicind ca Tatal este acelasi ca §i Fiul.

3. li anatematizam pe Arie si pe Eunomie care, cu aceeasi lipsa de

pietate, desi cu alte cuvinte, afirma totusi ca Fiul si Sfintul Duh sint

creaturi.

4. li anatematizam pe macedonieni care, derivind din radficina lui

Arie, au schimbat nu lipsa de credinta, ci cuvintul.

5. Il anatematizam pe Fotie, care, reinnoind erezia lui Helio, mar-

turiseste ca Domnul nostru Iisus Hristos S-a nascut doar din Maria.

6. li anatematizam chiar §i pe aceia care marturisesc ca sint doi

fii : unul inainte de veacuri, si altul dupa ce s-a intrupat din Fecioara.

7. li anatematizam si pe aceia care afirma ca Cuvintul lui Dum-
nezeu S-a schimbat in trup omenesc, fara suflet rational ; caci Fiul,

insusi Cuvintul lui Dumnezeu, nu pentru suflare rationala §i inteligibila

a fost facut cu trup, dar §i-a asumat si a mintuit sufletul nostru, adica

rational si inteligibil, fara pacat.

8. li anatematizam si pe aceia care spun ca Cuvintul lui Dumnezeu
a fost desparpt de Tatal prin producere si corupere si ca este fara

persoana, dar ei fac blasfemia spunind ca el trebuie sa se sfirseasca. Dar

pe aceia care s-au mutat din Biserici in alte Biserici, ii consideram

departe de comunitatea noastra pina cind se vor intoarce in orasele in

care au fost hirotoniti la inceput.

9. Dar daca cineva, plecind din alt loc, este hirotonit in locul unde

traieste, sa fie lipsit de demnitatea sacerdotala fiindca si-a parasit

propriul oras, pina cind urmasul lui va odihni intru Domnul.

10. Daca cineva nu va spune intotdeauna ca Tatal §i Fiul §i intot-

deauna Duhul este sfint, sa fie anatema.

11. Daca cineva nu va spune ca Fiul este nasout din Tatal, adica

din substanta (fiin^a) Lui divina, sa fie anatema.

12. Daca cineva nu va spune ca Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu
adevarat, asa cum esite Tatal Lui adevarat, si ca poate totul §i ca cunoaste

totul si ca este egal Tatalui, sa fie anatema.

13. Daca cineva va spune ca Fiul lui Dumnezeu, traind in trup cit

a fost pe pamint, nu a fost §i in ceruri, impreuna cu Tatal, sa fie

anatema.
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14. Daca cineva va spune ca in timpul patimirii, Dumnezeu Fiul lui

Dumnezeu a patimit durerea crucii si nu trupul si sufletul, in care este

invelit chipul de rob, pe care Si 1-a luat chiar El, cum a spus Sfinta

Scriptura, sa fie anatema.

15. Daca cineva nu va spune ca trupul pe care Si 1-a luat sade de-a

dreapta Tatalui, si in care va veni sa judece viii si mortii, sa fie

anatema.

16. Daca cineva nu va spune ca Duhul Sfint este cu adevarat ?i

propriu al Tatalui, precum si ca Fiul este de o substanta diferita de cea

a lui Dumnezeu Cuvintul lui Dumnezeu, sa fie anatema.

17. Daca cineva nu va spune ca Sfintul Duh poate orice si stie orice

si ca este pretutindeni, precum si Tatal si Fiul, sa fie anatema.

18. Daca cineva va spune ca Sfintul Duh este o faptura sau ca e

facut de Fiul, sa fie anatema.

19. Daca cineva nu va spune ca Tatal a facut toate lucrurile prin

Fiul si prin Sfintul Duh, sa fie anatema.

20. Daca cineva nu va spune ca Tatal si Fiul si Sfintul Duh sint o

singura dumnezeire, putere, divinitate, virtute, o singura slava, stapinire,

domnie, conducere, o singura vointa si adevar, sa fie anatema.

21. Daca cineva nu va spune ca cele trei Persoane, a Tatalui, si a

Fiului, si a Sfintului Duh, sint egale, vesnic traitoare, contlnind totul,

cele vazute si cele nevazute, putind totul, judecind totul, insufletind

totul, creind totul, mintuind totul, sa fie anatema.

22. Daca cineva nu va spune ca Duhul Sfint trebuie adorat de orice

fiin^a, ca si Fiul si Tatal, sa fie anatema.

23. Daca cineva va cunoaste bine pe Tatal si pe Fiul, dar despre

Sfintul Duh nu va crede acelea cuvenite, este eretic ; caci totl ereticii

care nu cunosc bine pe Fiul lui Dumnezeu si pe Sfintul Duh sint dove-

diti ca se afla de partea lipsei de credinta a iudeilor si a paginilor.

24. Daca insa cineva desparte pe Dumnezeu Tatal, zicind si Dum-
nezeu Fiul si Dumnezeu Duhul Sfint, afirmind ca sint numi^i Dumnezei,

si nu Dumnezeu, din cauza unei singure dumnezeiri si puteri, pe care

o stim si credem ca este a Tatalui si a Fiului §i a Sfintului Duh, un

singur Dumnezeu, despartindu-i insa pe Fiul si pe Sfintul Duh, ca si

cind ar fi Dumnezeu numai Tatal, sa fie anatema. Caci numele zeilor si

ale ingerilor si ale tuturor sfintilor sint hotarite si date de Dumnezeu.

Insa despre Tatal si despre Fiul si despre Sfintul Duh, din cauza unei

singure §i egale dumnezeiri, se spune §i inseamna nu numele zeilor, ci al
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Dumnezeului nostru, incit credem ca ne botezam intru Tatal si Fiul §i

Sfintul Duh, si nu in numele arhanghelilor §i al ingerilor, ca nebunii de

eretici sau de iudei sau de pagini.

Aceasta este dara mintuirea erestinilor, ca, crezind in Treime, adica

in Tatal si in Fiul §i in Sfintul Duh, si botezati intru acestea, sa credem

ca in El este o singura divinitate si putere si dumnezeire. Acestea s-au

facut in timpul vie^ii lui Gratian. (Teodoret, V, 10 §i 11).

capitolul xvn

SE SPUNE CUM A FACUT TEODOSIE SA FIE ADUS DIN ANCIRA
TRUPUL EPISCOPULUI PAVEL DIN CONSTANTINOPOL

In vremea aceea imparatul Teodosie a facut sa fie adus din Ancira

trupul episcopului Pavel, pe care, destinat exilului din cauza macedo-

nienilor, prefectul Filip a pus sa fie sugrumat in Cucuz, in Armenia.

Facindu-i o inmormintare cu cea mai mare cinste §i venerate, 1-a a§ezat

in biserica cunoscuta acum ca se cheama dupa numele lui si pe care

atunci o tinusera maoedonienii despar^iti de arieni, care au fost izgo-

ni$i de impfirat fiindca nu au vrut sa urmeze credinta lui. (Socrate,

V.9).

In aceasta biserica, mul^i care nu eunosteau adevarul cred ca este

ingropat apostolul Pavel, §i in special femeile §i poporul. In acest timp

si rama?itele lui Meletie au fost duse in Antiohia §i se §tie ca au fost

asezate alaturi de mormintul martirului Vavila. Caci se spune ca tot

drumul, la porunca imparatului, inmormintarea lui a fost dusa cu cintari

§i cinstea cuvenita, pina in Antiohia. (Sozomen, VII, 10).

capitolul xvm

DESPRE NUMIREA IMPARATULUI ARCADIE

Intre timp, imparatul Teodosie 1-a desemnat ca August pe fiul sau,

Arcadie, in al doilea consulat al lui Merobandis §i al lui Saturnin

(An. 383), in ziua de §aisprezece ianuarie. Nu dupa multa vreme, in

timpul aceluiasi consulat, in luna iunie episcopii de pretutindeni au

aderat la aceea§i credinp. (Socrate, V, 10).
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CAPITOLUL XIX

CUM TEODOSIE, DUPA CE A CERCETAT FAPTELE ERETICILOR,
I-A IZGONIT PE TOTI $1 I-A FAVORIZAT NUMAI PE ORTODOCSI

Chemindu-1 intre timp pe Nectarie, imparatul discuta cu el ce

trebuie facut pentru ca sa nu se dezbine crestinatatea, ci sa se uneasca

toti intr-o Biserica. Caci spunea el : Trebuie luata in considerare pro-

blema care separa Bisericile, fiindca cu cit dezbinarea se va reduce,

cu atit Bisericile se vor uni. Auzind acestea, Nectarie judeca si, chemin-

du-1 pe Agelie, episcopul de atunci al novatienilor, ca sa fie partas la

credinta, i-a transmis dorinta imparatului. Acela insa, desi era demn de

cinstire in toate privin^ele, nu voia totusi sa discute in privin^a dogmei

;

dar a stabilit ca lectorul sau, numit Sisinie, sa dea raspuns in locul lui,

un barbat cu darul elocin^ei si priceput in multe privin^e, si cunoscind

la perfectie nu numai cele mai profunde scrieri sfinte, ci si gindirea

filosofica. Iar aoesta a spus ca o discutle nu numai ca nu ar uni pe cei

despar^iti, dar ar duce chiar mai degraba la un conflict intre erezii si

de aceea i-a dat lui Nectarie acest sfat. Caci stia bine ca vechii Paring

se fereau sa dea Fiului lui Dumnezeu principiul Ipostasului, caci in^ele-

sesera ca El este vesnie impreuna ou Tattal. De aceea sfatul lui a fost sa

se fereasca de inten^iile de a purta discutii si sa foloseasca marturia din

traditiile celor veehi, si imparatul sa-i intrebe pe intiistatatorii ereti-

cilor daca vor sa stea de vorba despre vechii invata^i ai Bisericii, care

au fost in floare inainte de dezbinarea Bisericii, sau sa-i respinga ca pe

ni§te straini de cre§tinatate. Si daca ii reneaga, sa li se spuna in fa^a :

Indrazni^i sa-i anatematizati. Si daca indraznesc sa savirseasca acest

lucru, sa fie izgoniti de popor. Cu aceasta va fi limpede izbinda ade-

varului. Dar daca nu vor fi nemultumiti de batrinii invatati, spuse : E
de datoria noastra sa aratam cartile celor vechi prin care dogma noastra

a fost intarita cu marturia lor.

Dupa ce Nectarie il aseuita cu drag pe Sisinie spunind acestea, s-a

dus degraba la palat si i-a comunicat imparatului sfatul care i-a fost

dat. Iar el, luind in considerare hotarirea, a stabilit cu intelepciune

situatla. Apoi convocind pe ereziarhi, i-a intrebat daca ii recunosc pe

invatat,ii Bisericii care au fost inainte de dezbinare. Iar cum aceia nu
numai ca nu i-au renegat, dar i-au onorat ca pe niste invatatori, impa-

ratul i-a intrebat iara daca le place marturia dogmei crestine a lor.

Auzind acestea, intiistatatorii ereticilor si dialeoticienii lor (caci erau

mai mul^i pregati^i pentru controverse dialeotice) si-au aratat erezia in
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raspunsul lor. Si s-a iscat intre to^i o mare dezbinare : unii zicind ca

propunerea imparatului e buna, iar altii gindind ca nu rezolva incor-

darea lor, atita vreme cit fiecare pare ca gindeste altceva despre cartile

celor vechi. Si nu se puneau de acord defel intre ei, ci erau dezbinati

nu numai impotriva altor erezii, ci chiar ei intre ei, aceia care pina

atunci pareau ca sint din aceeasi erezie. De aceea rautatea frat_easca este

impartita ca limbile vechilor giganti si turnul lor este rasturnat din

temelii.

Asa ca imparatul, vazind tulburarea lor si ca se incredeau numai in

discutii si nu in vechile expuneri, a pornit pe alt drum si le-a cerut ca

fiecare credinta sa-si defineasca invatatura. Si atunci barbati iscusiti din

fiecare erezie, minuind cu subtilitate cuvintele, au consemnat dogma

proprie. Era stability o zi in care fiecare dintre episcopi sa se intru-

neasca la palat. Erau de fata Nectarie si Agelie care tineau credinta

consubstan^ialitatii, dar si Demofil arianul, si dintre eunomieni insusi

Eunomie, si Eleusie din Cizic, al macedonienilor. A?a ca imparatul, pri-

mind pe cei care se adunasera, cum §i scrierile fiecarei dogme si retra-

gindu-se, s-a rugat insistent ca Dumnezeu sa-1 ajute sa afle adevarul.

Apoi, citind din nou ce era scris la fiecare dogma, blamind toate celelalte

care introduceau diviziunea Treimii, le-a rupt imediat §i a pastrat cu

lauda numai dogma consubstantialitatii. Aceasta a fost un prilej pentru

ca novatienii care au procedat bine sa aiba din nou biserici in oras. Caci

imparatul, admirind buna lor int,elegere in privinta credin^ei, a ordonat

prin lege sa aiba propriile lor locuri de rugaciune si sa de^ina privilegiile

Bisericii lor si ale credintei lor.

Dar conducatorii celorlalte credin^e, din cauza dezbinarii lor, au

ajuns sa fie reproba^i de popoarele lor, si plecau cuprinsi de tristete si

consolindu-se intre ei prin scrisori ca sa nu se indurereze pentru ca

multi, parasindu-i, se alaturau credintei consubstantialitatii si adaugau

ca mul^i sint chemati dar putini sint alesi. In orice eaz se fereau sa spuna

aceasta cind adunau de partea lor, prin putere, mult popor. (Socrate, V, 10).

In vremea aceasta, imparatul a decretat o lege ca ereticii sa nu aiba

nici biserici, nici sa inve^e despre credinta, sa nu fie numiti episcopi sau

altceva ; si unii sa fie chiar izgoniti din oras, altii sa fie dezonorati si nu

le-a permis sa beneficieze de oras in comun. Mai mult, a formulat prin

lege pedepse grele impotriva lor, carora totusi nu le-a dat urmare. Caci

se straduia ca prin aceasta sa faca sa fie de acord, si nu sa-i supuna tor-

turilor. (Sozomen, VII, 12).
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CAPITOLUL XX

DESPRE SCHISMA APARUTA INTRE CEI DIN ORIENT
SI EGIPTENI DIN CAUZA LUI FLAVIAN DIN ANTIOHIA

Dar nici aoeia care pastrau credinta de la Niceea nu au fost ou to^ii

lipsiti de necazuri. Caci cei din Antiohia ii evitau pe aceia care fusesera

de fata in sinod ; cei din Egipt, arabii si cei din Cipru spuneau ca Flavian

trebuie izgonit din Antiohia. Cei din Palestina insa, si cei din Fenicia,

sj sirienii erau de partea lui Flavian. Sfir^itul acestor lucruri il voi isto-

risi la momentul potrivit.

In acelasi timp cind la Constantinopol se agitau pentru sinoade, ase-

menea lucruri s-au petrecut in preajma Spaniei. Maxim, din partilc

Britanilor, s-a ridicat impotriva imperiului romanilor si cu sprijinul lui

Gra^ian a pornit razboi impotriva alamanilor. In Italia, Valentinian, fiind

inca un copil, fostul consul si prefect Probus avea grija statului. Iar

Iustina, mama lui Valentinian, fiind ariana, cit a trait so^ul sau nu a

putut sa faca nici un rau ortodoc§ilor. Dar dupa moartea lui, si fiul fiind

inca un copil, a venit la Milano si era atit de pornita impotriva lui

Ambrozie, incit a poruncit sa fie trimis in exil. (Socrate, V, 10 si 11).

Cind i s-a poruncit sa iasa din biserica, Ambrozie a zis : Eu nu fac

acest lucru de buna voie, caci nu voiesc sa dau impresia ca predau

lupilor ^arcul oilor, sau pe Dumnezeu, blasfematorilor. Daca vrei, omoa-

ra-ma aici, aici sint gata sa mor de buna voie. (Teodoret, V, 13).

Si fiindca poporul, care tinea foarte mult la Ambrozie, se agita, §i

se impotrivea foarte tare acelora care il tirau in exil, Iustina, indignata,

1-a chemat pe chestorul de atunci, Benivol, ordonindu-i sa propuna de

indata o lege care sa confirme cre'dinta recunoscuta la Rimini. Si fiindca

el pregeta sa faca acest lucru, caci era ortodox, il forta sa o faca. Dar

Benivol, descinzindu-se, a aruncat cingatoarea la picioarele imparatesei,

zicind ca nu vrea sa aiba nici acea onoare §i nici una mai mare, drept

plata a impieta^ii sale. Si cum el refuza in toate chipurile sa faca acest

lucru, s-au gasit al^ii care sa indeplineasca poruncile nebune§ti. (Sozo-

men, VII, 13).

CAPITOLUL, XXI

CUM L-A PERSECUTAT IUSTINA PE AMBROZIE,
SI DESPRE UCIDEREA LUI GRATIAN

SI DESPRE INVAZIA LUI MAXIM

S-a anuntat in acest timp ca Gratian a fost ucis prin vicle§ug de

tiranul Maxim. Caci Andragatie, comandantul lui Maxim, fiind purtat

in lectica pentru a-1 ucide pe Gratian, a raspindit in popor un zvon ca
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so^ia lui Gratian se grabea sa-1 ajunga pe barbatul ei in orasul Lugdu-

num din Galia in momentul cind traversa fluviul. Gratian insa, crezind

ca sotia, pe care o luase de curind, vine in adevar, nu si-a dat seama

ce se pregatea si a cazut in miinile dusmanului ca un orb in groapa.

Asa ca in timp ce Gratian se apropia de vehiculul sotiei, Andragatie,

calculat, aparind pe neasteptate, 1-a omorit pe Gratian. A murit in

timpul consulatului lui Merobandis si Saturnin (An. 383), in al douazeci

si cincilea an al imperiului, in virsta de douazeci si patru de ani. De

atunci si pina in prezent ura Iustinei impotriva lui Ambrozie s-a potolit.

Apoi Valentinian, chiar fara sa vrea, silit de imprejurari, s-a inteles cu

Maxim in conducerea imperiului. Atunci Probus, temindu-se de puterea

lui Maxim, a trecut din Italia in Iliria si s-a oprit in Tesalonic, in Mace-

donia. (Socrate, V, 11).

Cind a auzit Maxim cele ce se petreceau din nou impotriva lui

Ambrozie, predicatorul plin de zelul adevarului, i-a scris lui Valenti-

nian sa puna capat razboiului purtat impotriva Bisericii, indemnindu-1

sa nu uite credin^a parintelui lor. Si 1-a mai amenin^at si cu razboiul,

si daca nu se potoleste, cuvintele vor deveni fapte. De aceea, luindu-si

armata, s-a dus la Milano, unde era atunci acela. Dar Valentinian,

banuind invazia lui, a fugit in Iliria, recunoscind din experien^a relele

ce au urmat sfatului mamei sale. (Teodoret, V, 14).

Aflind Teodosie cele infaptuite de Iustina si cele scrise de tiran, i-a

scris lui Valentinian, care fugise, ca nu e de mirare daca frica de impa-

rat, dar si puterea de tiran cresteau atunci cind imparatul domina evla-

via potrivnicilor, iar tiranul ii da ajutoare. De aceea, si el, imparatul, a

fugit neinarmat, iar cestalalt se inarmeaza impotriva celui neinarmat.

(Teodoret, V, 15).

Asa ca, imparatul Teodosie isi pregatea armata impotriva tiranului,

cu cea mai mare ingrijorare, de teama ca nu cumva tiranul sa prega-

teasca o cursa chiar impotriva tinarului Valentinian.

In vremea aceea a venit si o solie a persilor, cerind pace. Tot atunci

softa lui i-a nascut si un fiu, pe Honoriu, in timpul consulatului lui

Ricomer si Clearh (An. 384), la noua septembrie ; consulat in timpul

caruia a murit si Agelie, episcopul novatienilor. (Socrate, V, 12).
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CAPITOLUL XXII

DESPRE MOARTEA LUI TIMOTEI
DIN ALEXANDRIA $1 HIROTONIREA LUI TEOFIL

In consulatul urmator, primul al lui Arcadie August si al lui Bau-

donie (An. 385), murind Timotei, episcopul orasului Alexandria, Teofil

a luat conduoerea. Iar dupa un an, murind Demofil, capetenia arienilor,

arienii si-au numit episcop pe un oarecare Marin, care totusi nu a trait

mult, si sub el comuniitatea ariana s-a dezbinat. Dupa moartea lui,

urmasii 1-au avut episcop pe Dorotei, din Antiohia Siriei. (Socrate, V, 12).

CAPITOLUL xxni

DESPRE LUPTA SI VICTORIA LUI TEODOSIE
IMPOTRIVA LUI MAXIM

Grabindu-se deci imparatul impotriva lui Maxim, 1-a lasat imparat

la Constantinopol pe fiul sau, Arcadie. Cind a ajuns in Tesalonic, i-a

gasit pe judecatorii lui Valentinian cuprinsi de mare tristete, pentru ca

il acceptasera pe tiran drept imparat din cauza imprejurarilor. Dar

Teodosie nici nu respingea fatis solia lui Maxim, nici nu o primea, caci

nu suporta sa fie pus in imperiul romanilor un tiran. Luindu-sJ dar

armata toata, se indrepta spre Milano, unde era chiar Maxim.

In timpul acesta arienii stabili$i in Constantinopol, raspindind in

popor zvonuri diferite, spuneau si ca imparatul isi pierduse armata, si

ca el insusi era sub ordinele comandan^ilor tiranului, si multe alte tica-

losii, cum obisnuiesc sa raspindeasca dusmanii bunei credinte, asa incit

cei care aud mereu aceste lucruri cred nu ca sint zvonuri, ci lucruri

adevarate. Poporul, atitat de aceste vorbe ale arienilor, s-a inflacarat

de o indrazneala nemaipomenita si a dat foe locuin^ei episcopului Nec-

tarie, in al doilea consulat al lui Teodosie si al lui Cinegie (An. 388).

Imparatul Teodosie insa se apropia de tiran si, pe masura ce soldatii

lui Maxim recunosteau prezen^a insemnelor imperiale si apropierea

drapelelor lui, nu mai era in stare sa $ina piept nici macar faimei lui,

ci prinzindu-1 pe tiran, 1-au adus in fata legat. Si a fost ucis in timpul

aceluiasi consulat, la douazeci si sapte august. Iar Andragatie, care il

omorise pe Gra^ian, si-a dat sufletul aruncindu-se in fluviul din apro-

piere.

Asa ca imparatii Valentinian si Teodosie, otyinind victoria, au

venit la Roma. Era impreuna cu ei si Honoriu, copil inca ;
Teodosie il
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chemase la Constantinopol dupa victoria repurtata impotriva lui Maxim.

In timp ce ei zaboveau in Roma, celebrind festivitaftle victoriei, impa-

ratul Teodosie si-a aratat bunatatea fat^a de fostul consul Simac. Acest

Simac era socotit printre senatori un om de seama si era de o admira-

bila erudite in privinta elocintei romane, si au si ramas multe carft de

la el. A scris niste elogii la adresa lui Maxim, pe care le-a si recitat

;

de unde s-a vazut dupa aceea ca se facea vinovat de atacuri impotriva

imparatului. De aceea, temindu-se sa nu fie omorit, s-a refugiat in bi-

serica. Imparatul insa, fiindca era un crestin desavirsit si ii cinstea nu

numai pe slujitorii credintei sale, dar si pe novatieni, care de curind

respectau hotaririle credintei lui, la rugamintea lui Leontie, episcopul

roman de atunci al Bisericii nova^ienilor, de a acorda bunavointa sa lui

Simac, 1-a iertat pe acesta de pedeapsa. Si fiindca Simac a capatat ier-

tarea a scris o apologie, adica o carte de lauda a imparatului Teodosie.

(Socrate, V, 12, 13 si 14).

CAPITOLUL XXIV

In ce fel Imparatul teodosie a pus capat tIlhAriilor
care aveau loc in brutarii,

§1 despre legea promulgata
impotriva femeilor adulterine

Instalat la Roma, imparatul Teodosie a ajutat orasul, facind unele

daruri, retragind altele. A interzis doua lucruri care creau confuzie. La

inceput erau in Roma case cladite cu o impresionanta mare^ie, in care

se facea piinea destinata intregului ora§. Antreprenorii acestora, cu tre-

cerea timpului au transformat brutariile in locuri publice de tilharie.

Caci fiind a§ezate in locuri subterane pietrele de moara, au infiintat

taverne pe fiecare latura a acestor cladiri, facind sa fie expuse la ve-

dere prostituatele, pina cind, prin intermediul lor, i-au pacalit pe multi,

pe unii care veneau acolo pentru piine, pe altii care se grabeau sa

mearga acolo pentru desfatari rusinoase. Caci printr-un mecanism inge-

nios cadeau din moara in taverna. §i acest lucru se intimpla mai ales

strainilor. Si asa se facea ca multora, lucrind acolo pina la vremea batri-

netii, nu li se ingaduia sa iasa de acolo, incit rudele lor credeau ca au

murit. In felul acesta, un soldat al lui Teodosie a cazut in lat. Dupa ce

a fost inchis in moara si nu i s-a mai ingaduit sa iasa, el, sco^ind sabia

din teaca, i-a ucis pe cei care il impiedicau. Iar ceilalti, cuprinsi de fri-
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ca, 1-au lasat pe soldat sa piece. Aflind acestea, imparatul i-a omorit si

pe antreprenori supunindu-i torturilor ; dar a ordonat sa fie distrusa

din temelii si brutaria.

Si a mai rezolvat si o alta situatie. Caci daca o femeie era sur-

prinsa in stare de adulter, aceasta nu era ajutata sa se indrepte, ci mai

curind era pusa in situatia de a-si spori pacatul. Inchizind-o in bordelul

mic si ingaduindu-le unora sa se destrabaleze cu ea, in momentul cind

avea loc actul rusinos, sunau din clopotel, pentru ca prin sunetul acela

sa fie cunoscuta rusinea ei.

Auzind imparatul nu a ingaduit sa mai dureze aceasta ; a porun-

cit sa fie distrus si bordelul si a hotarit ca femeia pacatoasa sa fie lovita

si de alte pedepse. Apoi Valentinian, parasind Roma, s-a intors im-

preuna cu Honoriu la Constantinopol, in timpul consulatului lui Dacian

si al lui Simac (An. 391), la zece noiembrie. (Socrate, V, 18).

capitolul xxv

CUM L-A INDEMNAT AMFILOHIE PE TEODOSIE
SA INTERZICA ADUNARILE ARIENILOR

Intorcindu-se Teodosie din regiunile occidentale, a venit la el

Amfilohie, barbat demn de admirat de care ne aminitim adesea rugin-

du-1 sa interzica adunarile arienilor din fiecare oras. Imparatul insa,

considerind ca cererea aceasta e prea aspra, nu 1-a ascultat. Prea inte-

leptul Amfilohie a tacut pentru moment, dar a pregatit o solutie rae-

morabila a acestei probleme. Caci intrind in palat, dupa citeva zile si

vazindu-1 pe Arcadie, fiul imparatului, sezind alaturi de tatal sau, 1-a

salutat solemn pe Teodosie, pe fiu insa nu 1-a onorat cu acelasi salut.

Iar imparatul, crezind ca Amfilohie a uitat, 1-a poftit sa-i dea salutul

de rigoare. El insa spuse : «Ii este de ajuns propria-i cinstire». Intristat,

imparatul s-a gindit ca afrontul adus fiului este o jignire pentru el in-

susi. Apoi prea inteleptul Amfilohie i-a dezvaluit hotarirea inten^iei sale

si a spus cu glas tare : Vezi, imparate, cum nu poti admite sa se aduca

o jignire fiului tau ? Crede dara ca si Dumnezeul tuturor ii detesta pe

aceia care se incumeta sa-L necinsteasca pe Fiul Sau Unul-Nascut si ca

niste ingrati il privesc mereu ou ura pe Mintuitorul si binefacatorul lor.

In^elegind imparatul acest lucru si admirind totodata faptele si spusele

lui, a dat imediat o lege de interzicere a adunarii ereticilor. (Teodoref,

V, 16).
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CAPITOLUL XXVI

DESPRE MOARTEA LUI PAULIN, EPISCOPUL ANTIOHIEI,
SI DESPRE HIROTONIREA LUI EVAGRIE,

SI CUM S-A IMPACAT FLAVIAN CU DAMASUS

Cam in acelasi timp, in Antiohia Siriei, la moartea episcopului

Paulin, poporul lui il indeparta cum putea pe Flavian. Si de aceea 1-au

hirotonit episcop in locul lui pe Evagrie. Murind si acesta la scurta vreme,

nu a fost numit nimeni in locul lui, fiindea Flavian se impotrivea. Dar

aceia care il inlaturau pe Flavian din cauza nesupunerii la juramint,

celebrau separat cultul. Si Flavian isi dadea toata silin^a sa si-i alature.

Ceea ce s-a si intimplat, cum s-a aflat dupa putin timp. Cind Dama-

sus, episcopul Romei si Teofil din Alexandria s-au indignat pe Flavian,

nu numai pentru sperjur, dar si pentru ca el a dat prilej de dezbinare

credinciosilor, dupa aceea Teofil, la rugamintea lui Flavian, 1-a trimis

pe preotul Isidor ca sa-1 imblinzeasca pe Damasus suparat pe episcopul

Flavian, zicind ca impaoarea va fi spre folosul poporului, daca greseala

savirsita de Flavian va fi uitata. Si in felul acesta dupa ce s-a resta-

bilit cu Flavian comuniunea, poporul din Antiohia si-a recapatat pe

incetul pacea. Caci arienii, izgoniti din biserici, faceau adunari in impre-

jurimile Antiohiei.

Intre timp, murind episcopul Chiril al Ierusalimului, in scaunul lui

a urmat loan. (Socrate, V, 15).

CAPITOLUL XXVII

CUM AU FOST DISTRUSE IN ALEXANDRIA
TEMPLELE PAGlNILOR

Si in Alexandria a avut loc o razmerita asemanatoare. Poruncise

imparatul ca sa fie distruse templele paginilor din Alexandria, cu con-

cursul lui Teofil. Avind aceasta putere, Teofil s-a straduit sa distruga

misterele paginilor si a purificat chiar un templu al lui Mitra, iar pe

al lui Serapis La rasturnat. Iar locul misterelor lui Mitra, unde se sa-

virseau omucideri, 1-a deschis publicului. Pe al lui Serapis si ale altora

le-a aratat pline de batjocura, ordonind sa fie purtate prin mijlocul pie-

tei parole ru§inoase ale corpului omenesc, pe care paginii le venerau

cu mare cinste. Vazind paginii acestea, n-au putut suporta ocara, si

dind navala impotriva crestinilor, au savirsit o multime de omoruri

;
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iar crestinii impotrivindu-se, macelul acesta a degenerat intr-un ade-

varat razboi. Pina la urma, dintre pagini au murit putini in aceasta

ciocnire, dintre crestini mai mul^i, iar raniti, nenumara^i din ambele

parti. Pe urma paginii, de frica imparatului, dupa ce s-au saturat de

macel, se ascundeau prin locuri izolate ; multl au fugit chiar din oras.

Printre acestia, gramaticii Eladie §i Amonie, la care eu, copil, am in-

va^at multe in Constantinopol. Si se spunea ca Eladie este si preot al

lui Jupiter, iar Amonie al lui Simia. Intimplindu-se acestea, pentru

distrugerea templelor, i se dadeau lui Teofil mijloace banesti de catre

prefectul Alexandriei si comandantul militar, sttatuile zeilor erau topite

pentru a se face din ele oale si diverse alte lucruri de utilitate pentru

bisericile din Alexandria, carora statuile zeilor le fusesera daruite de

imparat pentru ajutorarea celor nevoiasi. Asa ca dupa ce Teofil a zdro-

Dit toate statuile zeilor, a ramas doar o siingura statuie, a lui Simla

;

iar Teofil a dat porunca ca aceasta sa fie a^ezata la vedere si pastrata,

ca nu cumva in vremurile urmatoare paginii sa nege ca au adorat ase-

menea zei. Acest lucru am aflat eu, ca gramaticul Amonie il suporta greu,

spunind ca paginii nu au savirsit ceva atit de grav, caci si el a savir-

fit acestea, incit sa fie adorat acel singur idol in batjocura. Eladie insa

se impauna zicind ca in incaierare el a omorit noua crestini. (Socrate,

V, 16).

Aflind dar imparatul cele petrecute la Alexandria, i-a beatificat

pe crestini, acordindu-le cununa martirilor, pentru ca au indurat atitea

primejdii pentru credin^a ; paginilor insa le-a dat ragaz ca sa aiba timp

sa se convinga in privin^a crestinismului. Si a ordonat ca templele care

Eusesera pricina macelului sa fie distruse din temelii.

In timp ce scrisorile lui, erau citite in public si crestinii ii acuzau

pe pagini, paznicii lui Serapis, cuprinsi de spaima, au fugit ; si de atunci

se stie ca crestinii au stapinit aoele locuri. Filozoful Olimp (cum am

luzit nu cu mult inainte), cind s-a luminat de ziua atunci cind s-au

aetrecut aceste lucruri, a auzit pe cineva psalmodiind Alleluia. Si cum

isile fiind inchise, nu a vazut pe nimeni acolo, ci a auzit doar o voce

psalmodiind, a stiut prin acest semn ce se va intimpla ; si iesind incet,

i gasit o corabie si a plecat cu ea. (Sozomen, VIII, 15).
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CAPITOLUL XXVHI

DESPRE FRAUDELE PE CARE PAGINII
LE FACEAU PRIN TEMPLELE LOR

Asadar, Teofil a curajat Alexandria de idoli si nu numai ca a dari-

mat templele din temelii, dar a dat pe fata si inselaciunea sacerdo^ilor

care se ascundeau. Caci erau statui de bronz si lemn goale pe dinauntru

si cu spatele lipit de pereti, unde raminea cite o deschizatura ; si unii,

care urcau pe unde se putea intra (in ascunzatoare), intrind in statuie,

vorbeau cum voiau prin gura statuilor ; in felul acesta ei erau izolati

mexeu de cei care ii ascultau. Urcind dar Teofil in templu, a vazut

statuia care ii inspaiminta prin imensitatea ei pe cei ce o priveau. Si

se relata chiar si o poveste mineinoasa, precum ca, daca cineva va ajun-

ge acolo, indata parruntul se va cutremura si va navali ciuma peste toti.

Dar fiind el convins ca aceste vorbe sint pline de povesti babesti, a pri-

vit cu dispre^ imensitatea aceea care era fara suflet si a poruncit unuia

care avea o secure sa-1 strapunga pe Serapis cu o lovitura puternica.

Cind a cazut, au rasunat toate acele povesti inspaimintatoare de babe.

Pe Serapis nu 1-a durut, desigur, fiind de lemn, si nu a scos nici un

sunet, ca unul lipsit de via^a. Iar cind i-au taiat capul, au navalit de

acolo o turma de soared. Caci zeul egiptenilor era locuinta pentru soa-

red. Atunci 1-au taiat in buca^i si i-au dat foe din toate partile ; capul

insa 1-au purtat prin tot orasul. (Teodoret, V, 22).

CAPITOLUL XXIX

DESPRE SEMNELE FACUTE In FORMA DE CRUCE
CARE S-AU GASIT IN TEMPLUL LUI SERAPIS

Cind a fost golit templul lui Serapis, au fost gasite litere sapate in

piatra, care la egipteni sint numife sacre si aceste semne aveau chiar

ele forma de cruce. Vazind aceasta si crestinii cit si paginii, fiecare din

ei interpreta acesit semn ca fiind al religiei proprii. Crestinii spuneau

ca este semnul patimirii mintuitoare a lui Hristos, iar paginii sus^ineau

ca prin acest semn se vadeste o oarecare relatie intre Hristos si Sera-

pis. Interpretii spuneau insa ca semnul crucii semnifica via^a viitoare.

De aceea crestinii s-au urcat pina in virful cladirii. $i cum sfirsitul pe

care urma sa-1 aiba templul lui Serapis era aratat si prin alte litere care

la ei sint socotite sacre, cind a aparut semnul crucii, care anunta fara ta-

gada via^a viitoare, multi s-au indreptat catre crestinism, si marturisin-

du-si pacatele, se botezau.
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Dar eu nu cred ca saoerdo^ii egiptenilor au stiut dinainte despre

venirea lui Hristos si ca aceasta insemna semnul crucii. Caci daca taina

venirii Domnului era ascunsa de veacuri si generatii, cum spune apos-

tolul (Efes. 3, 9), si a fost necunosouit diavolului, incepatorul ticalosiei, cu

atit mai mult a fost ascuns slujitorilor lui, sacerdoft ai egiptenilor. Dar

providen^a divina a pregatit dinainte acest lucru, ca sa se vorbeasca ?i

in sens despre cele ce s-au aratat si la apostolul Pavel. Caci si acela,

imboga^it de Sfintul Duh, a adus multi atenieni la credin^a, cind a

expus cele ce erau scrise in altar in sensul povestirii lui proprii. Daca

nu cumva cineva va spune ca si in sacerdotii egipteni a intervenit Dum-
nezeu, ca in Balaam si in Caifa ; caci despre aceia se spune ca au fost

profeji. (Socrate, V, 17).

CAPITOLUL XXX

despre macelul care s-a petrecut la tesalonic
In timpul lui teodosie

SI despre penitenta aceluiasi teodosie
si despre statornicia lui ambrozie

Nu e usor sa-i fere§ti pe oameni de toate uneltirile dusmanului.

Caci in vreme ce unul se fereste de patima poftei, cade in avarice.

Daca scapa de aceasta, risca viciul furiei ; si multe alte capcane pune

dusmanul, cu care sa-i poata prinde pe cei neprevazatori. Si patimile

trupesti au slujitorii lor, ca sa poata ucide sufletul. Dar mintea care

vegheaza distruge cu ajutorul dumnezeiesc uneltirile lui. Caci impara-

tul Teodosie avind si el fire omeneasca, a avut parte si de patimi, si

imbinind o cruzime nesabuita cu o furie dreapta a savirsit din patima o

nedreptate. Este oportun sa povestesc acest fapt, si pentru folosul citito-

rilor si pentru renumele memorabil al virtutilor. Tesalonic este un oras

mare si populat, in care, atunci cind s-a iscat razmeri^a, unii judecatori

au fost lapida^i §i omoriti. Indignat de aceasta, Teodosie nu si-a stapi-

nit pornirea miniei, ci a poruncit sa se scoata din teaca sabiile nedrepte

impotriva tuturor si sa fie omoriti, impreuna cu cei vinovati, si cei ne-

vinovati. Si au fost ucisi sapte mii de oameni, asa se spune, dupa o ju-

decata fara precedent ; au fost taiati cu totii ca la seceris. Ambrozie. auzind

de acest macel si atitea gemete, cind imparatul a venit la Milan si a

vrut sa intre cu solemnitate in biserica, a alergat in afara usilor si, din

pragul intrarii sfinte 1-a impiedicat sa intre, graindu-i astfel : Nu stii,

imparate, cit este de grav omorul savirsit de tine, caci din cauza unei
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asemenea furii mintea ta nici nu-si poate da seama de imensitatea cu-

tezan^ei tale. Poate ca puterea imperiala interzice recunoasterea paca-

tului. Se cuvine totusi ca ratfunea sa triumfe asupra puterii. Caci tre-

buie sa cunoastem natura si conditia ei muritoare, si dezlegarea ei, si

tarina stramosilor din care sintem facuft ?i in care trebuie sa ne in-

toarcem §i sa nu ignoram pe acela care marturiseste neputintele tru-

pesti acoperite de floarea purpurei. Caci esti principele unor oameni

cu care esti egal, imparate, si slujitor impreuna cu ei. Dar Domnul tu-

turor este unul singur, imparatul si creatorul tuturor. Cu ce ochi vei

privi deci templul Domnului comun ? Cu ce picioare vei pa§i pe podeaua

sfinta a lui ? Cum vei intinde miinile din care curge inca singe nevi-

novat ? Cum vei primi cu aceleasi miini trupul sfint al Domnului ? Cu
ce indrazneala vei primi pe buzele tale paharul cu singele nepre^uit, cind

din furia vorbelor tale a fost risipit atita singe pe nedrept ? Retrage-te

deci, retrage-te, ca sa nu poti adauga un nou pacait la acela dinainte.

Primeste lantul cu care Domnul tuturor te-a legat acum ; caci este

leacul eel mai bun pentru sanatate.

Ascultind de aceste cuvinte, imparatul (caci era hranit cu invata-

turile sfinte si §itiind limpede cele ce sint de datoria sacerdotilor, si

cea de a regilor), s-a intors la palat, gemind si lacrimind.

Dupa o perioada de timp de opt luni, se apropiau sarbatorile Nas-

terii Mintuitorului nostra. Iar imparatul, sezind in palat si jeluindu-se

intr-una, continua sa verse lacrimi neincetat. Intrind la el atunci pro-

fesorul Rufin, in care imparatul avea deosebita incredere, §i vazindu-1

pe imparat cufundat in jeluiri, s-a apropiat ca sa afle cauza lacrimilor.

Imparatul, gemind amarnic si varsind lacrimi din bel§ug, zise : Tu,

Rufine, glume^ti, si nu in^elegi durerea mea. Eu insa pling si jelesc

nenorocirea mea ; caci bisericile lui Dumnezeu sint deschise sclavilor

si cersetorilor, si intrind fara frica se roaga Domnului lor, mie insa

intrarea in biserica nu mi-e permisa. Ba mai mult, chiar si cerurile

sint inchise penitru mine. Spunind acestea, fiecare cuvint ii era intre-

rupt de suspine. Atunci Rufin spuse : Alerg, daca vrei, ca sa-1 conving

cu rugaciuni pe episcop ca sa dezlege lantul cu care te-a legat. iSi im-

paratul : Nu-1 vei convinge pe Ambrozie. Stiu ca hotarirea lui e dreapta

si nu se va teme de puterea imperiala, pentru ca sa se poata abate de

la legea divina. Dupa ce Rufin a vorbit mai mult si a fagaduit ca Am-
brozie poate fi induplecat, imparatul i-a ordonat sa se duca in graba.
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Plin de speranta, dupa citva timp, 1-a urmat pe Rufin, increzindu-se in

fagaduielile lui. Dar Ambrozie, barbat admirabil, de indata ce-1 vede pe

Rufin, spune : Rufine, te-ai luat dupa nerusinarea ciinilor : faptasul

unui asemenea macel fiind in viata, stergindu-si rusinea de pe frunte,

nu te rusinezi si nici nu te temi sa latri in fata chipului dumnezeiesc.

Si pentru ca Rufin il implora si spunea ca imparatul e gata sa vina,

Ambrozie aprins de inflaearare divina, spuse : Eu, insa, Rufine, it^i spun

ca ii voi interzice sa intre in lacasul sfint ; daca insa imperiul se va

schimba in tiranie, voi primi si eu moartea cu drag. Auzind acestea si

multe altele, Rufin i-a comunicat imparatului hotarirea intiistatatorului,

indemnindu-1 sa nu cuniva sa iasa din palat. Dar imparatul, auzind

acestea chiar in mijlocul pie^ei, zise : Merg inainte §i primesc in fa^a

ocarile indreptatite. Si cind a ajuns la pragul sacru nu a indraznit sa

intre si in sfinta biserica, ci venind catre intiistatator si gasindu-1 §e-

zind in camera de audienp, il ruga sa-i dezlege lanturile. Celalalt insa

ii spunea ca este o indrazneala de tiran §i ca Teodosie este razvratit

impotriva lui Dumnezeu §i incalca legile lui. Atunci imparatul : Nu ma
razvratesc, spuse, impotriva hotaririlor bisericesti, nici nu incerc sa tree

pragul sfint fara sa am dreptul ; dar te rog sa-mi dezlegi lanturile §i

sa implori milostivirea Domnului si sa nu-mi inchizi usa pe care Dom-

nul nostru a deschis-o pentru to^i cei care vin sa faca penitents. Intii-

statatorul ii spuse atunci : Ce penitenta ai aratat dupa atitea nedrep-

tati ? Cu ce leacuri ai vindecat plagi s.i rani de nevindecat ? Iar impa-

ratul : Menirea ta este, spuse, si sa instruie§ti §i sa pregatesti leacurile ;

iar a mea, sa primesc ce mi se da. Atunci sfintul Ambrozie zise : Pentru

ca furia ti-a intunecat mintea si nu ratiunea ^i-a dictat hotarirea, ci mai

curind minia, scrie o lege care sa anuleze hotaririle furiei, astfel ca

hotarirea de a ucide si de a proscrie sa ramina numai litera scrisa timp

de treizeci de zile, si sa astepte judecata ra^iunii. Dupa trecerea celor

treizeci de zile, potolindu-se minia, ratiunea care judeca situatia sa

hotarasca de la sine cele cunoscute ca adevar. Caci in aceste zile se va

cunoaste daca sentinta pe care ai dat-o este dreapta sau nedreapta. Si

daca ratiunea va dovedi ca cele hotarite sint nedrepte, sa se revoce ;

iar daca sint drepte, sa se intareasca. Pentru a cerceta acestea e de

ajuns numarul de zile. Primind imparatul, cu suflet u§urat aceasta

mustrare, si recunoscind ca este foarte bine venita, a poruncit sa se

24 — Casiodcr
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scrie de indata o lege si a intarit-o semnind-o cu propria mina. Dupa
ce a indeplinit acestea, Ambrozie i-a dezlegat lantul. Aceasta lege este

respectata si astazi, si este aceasta : Impara^ii Augusti Grecian, Valenti-

nian si Teodosie, catre Flavian, prefectul pretoriului din Iliria. DacS vom
ordona ca intr-o anume cauza sa fie pedepsi^i unii ceta^eni mai aspru,

contrar obiceiului nostru, nu voim ca aceia sa primeasca pe loc pe-

deapsa, nici sa se dea o hotarire ; ci, timp de treizeci de zile, sa fie sus-

pendata hotarirea si sorocul asupra acestora. Paza sa-i primeasca si

sa-i puna in lanturi pe vinovaft si santinele dibace sa-i pazeasca cu vi-

gilenta.

Si astfel, preasfintul imparat cutezind sa paseasca pragul, fara sa

stea sa se roage Domnului si fara sa ingenuncheze, ci zacind aplecat la

pamint, a pronun^at vorbele lui David : Lipitu-s-a de pdmint sufletul

meu; viaza-ma dupa cuvintul Tau (Ps. 118, 25). Dar smulgindu-si parul

cu miinile si lovindu-si fruntea si stropirud pamintul cu lacrimi, cerea

sa i se dea voie. Si cum se apropia timpul sa fie duse ofrande la alitar,

ridicindu-se, a intrat, cu lacrimi in ochi. Dupa ce a dus ofrandele, a

stat dupa zabrele, cum era obiceiul. Ambrozie iarasi nu a tacut, ci a

indicat diferen^a intre locuri. Si in primul rind a intrebat ce asteapta

acolo. La raspunsul imparatului ca respecta indrumarile tainelor sfin-

te, i-a trimis vorba prin arhidiacon : Imparate, locurile dinauntru sint

stabilite numai pentru preo^i, pentru ceilal^i nu este ingaduit nici sa

intre, nici sa se apropie. Iesi deci, si astepta impreuna cu ceilal^i. Caci

purpura ii face pe impara^i, iar nu pe preo^i. Atunci prea credinciosul

imparat, primind cu sufletul impacat si acest obicei, replica : Nu din

indrazneala am stat intre zabrele, dar am vazut ca la Constantinopol

asa este obiceiul. De aceea multumesc pentru acest sfat. Prin asemenea

si atita virtute straluceau si intiistatatorul si imparatul. Caci eu admir

pozi^ia amindurora, credinta unuia si supunerea celuilalt ; infocarea ze-

lului unuia, si puritatea credin^ei celuilalt.

Dar intors la Constantinopol, a respectat si acolo regulile crestine

pe care le-a invatat de la un mare preot. Caci in vreme ce se indreapta

spre biserica in timpul festivita^ii, dupa ce a dus ofrandele la altar, a

iesit repede. lntrebindu-1 Nectarie, intiistatatorul de atunci, pentru ce

nu a vrut sa stea inauntru, imparatul i-a raspuns : Abia am ajuns sa

invat ce diferenta este intre un imparat si un preot ; abia acum am

descoperit pe invatatorul adevarului. Am auzit ca singur Ambrozie

este numit pe drept cuvint episcop. Atit de mult i-a folosit dojana facuta

de barbatul plin de virtu$i. (Teodoret, V, 16, 17).
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CAPITOL.UL XXXI

DESPRE VIRTUTIILE SOTIEI LUI TEODOSIE

Si avea imparatul si alte prilejuri de a fi util, ca sa triumfe prin

faoerile lui de bine. So^ia lui il indruma adesea in inva^atura divina,

fiind ea insasi in primul rind o buna cunoscatoare a ei. Nu s-a ridisat

prin rangul domniei, ci mai curind a fost inflacarata de iubirea dum-
nezeiasca. Fiindca mare^ia facerii de bine stimula mai mult dorin^a bine-

facatorului. Caci de indata ce a ajuns la purpura, avea cea mai mare

grija de cei infirmi si de oei slabi, folosind nu sclavi sau alti slujitori,

ci lucrind ea insasi si mergind la locuintele lor si dindu-i fiecaruia cele

ce ii trebuiau. Tot astfel, strabatind oasele de oaspeti ale bisericilor, ii

ajuta pe infirmi cu miinile ei, stergindu-ie vasele, gustind sosul minca-

rurilor, dindu-le linguri, rupindu-le piinea, dindu-le mincarea, umplin-

du-le paharele si facind multe altele cu care se obisnuieste sa se ocupe

sclavii sau slujitorii. Iar acelora care incercau sa o opreasca de la aceste

lucruri, le spunea : Distribuirea aurului este treaba imperiului, eu insa

fac acest lucru tocmai pentru imperiu care imi asigura mie toate cele

bune. Sotului ei ii spunea adesea : Trebuie sa te gindesti intotdeauna,

barbate, ce ai fost pina acum si ce esti acum. Daca te vei gindi totdeauna

la acestea, nu vei fi lipsit de recunostinta fa^a de binefacator ; dar vei

cirmui dupa lege imperiul pe care 1-ai primit si ii vei mul^umi pe aceia

oare au infaptuit aceste lucruri ! Cu aceste cuvinte ii oferea sotului sau

cele ce erau de mare folos si o bogatie de virtute. (Teodoret, V, 18).

CAPITOLUL XXXII

DESPRE INDIGNAREA SI 1MPACAREA LUI TEODOSIE
DIN CAUZA CELOR DIN ANTIOHIA,

CARE AU DAT JOS STATUIA SOTIEI LUI

Ea a murit inaintea sotului ei. La citva timp dupa moartea ei s-a

petrecut ceva care a dovedit cit de mare a fost dragostea imparatului

pentru ea. Nevoit de oontinuarea multor razboaie, a impus oraselor

unele itributuri noi. Dar ora§ul Antiohia nu a putut face fata noului

impozit, iar poporul, vazind ca unele sint suspendate, a facut a?a cum

obisnuieste poporul, gasind in aceasta un prilej de razvratire : dind jos

statuia impodobita a Placilei (asa fusese supranumita imparateasa), au

tirit-o prin tot orasul. Auzind acestea si indignindu-se, imparatul a

desfiintat privilegiile orasului si a conferit titlul de intiietate orasului
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vecin, adica Laodiceii, crezind ca prin aceasita ii indispune foarte mult

pe cei din Antiohia. Dupa asta insa ameninta sa dea foe si sa distruga si

sa reduca marimea satelor din Antiohia. Dar pe administratorii locurilor

pe care i-au prins unii, i-au omorit mai inainte ca imparatul sa aiba

ounostin^a de aceste intentii. Toate acestea insa le ordona chiar impa

ratul, desi nu trebuiau sa se execute, intrucit imparatul interzicea aceasta

prin legea pe care 1-a facut Ambrozie sa o promulge. Asa ca atunci cind

au venit unii care transmiteau amenin{;arile imparatului, Elebic, coman-

dantul militar, si Cesarie, conducatorul treburilor publice, erau cu to^ii

cuprinsi de panica. Iar barba^ii care locuiau in sihastrie, propagatorii

virtutii, mul^i dintre ei barba|;i de seama, dadeau sfaturi, totodata, si

rugaminti acelora care fusesera trimisi de imparat. Macedonie insa, un

barbat sfint, necunoscind nimic din aceasta yia^a, ci total lipsit de

cunoa§tere chiar initru cartile sfinte, locuind in virful mun^ilor, inal^a zi

si noapte rugi curate Mintuitorului tuturor. Fara sa fie intimidat de

indignarea imparatului, si nici a judecatorilor trimisi de el, i-a infa^urat

in hlamida pe amindoi in mijlocul ora§ului §i le poruncea sa coboare dc

pe caii lor. Dar ei, privindu-1 pe bietul batrin acoperit cu zdrente neno-

rocite, au fost foarte indignati. Iar cind cineva a atras aten^ia ca trebuie

sa acorde respect virtutii acelui barbat, sarind repede de pe cai si imbra-

ti?indu-i genunchii, ei implorau cu infocare iertare. Dar el, plin de in^e-

lepciune dumnezeiasca, le-<a vorbit cu aceste cuvinte : Prieteni, spuneti

imparatului : Nu esti numai imparat, ci si om. Deci nu avea in vedere

numai imperiul, ci considera si natura. Caei de vreme ce esti om, prin

insasi natura lui inveti sa conduci oamenii, §i natura a fost creata dupa

chipul divin si asemanarea oamenilor. Deci nu supune uciderii cu cru-

zime si salbaticie chipul lui Dumnezeu. Caci il minii pe Creator cind

pedepsesti chipul Lui. Ai in vedere §i acest lucru, ca tu insu^i te in-

tristezi atita din cauza unei imagini de bronz. Dar cita deosebire este

intre cele insufle^ite si cele neinsufle^ite, intre vietuitori si rat,ionali, este

clar pentru to^i cei care au bun sim^. Deci nu supune uciderii cu cruzime

si salbaticie chipul lui Dumnezeu. In plus, considera si acest lucru ca

pentru noi e usor sa pregatim, pentru realizarea unui chip, mai multe

din bronz ; dar pentru el e deosebit de greu sa refaca sj un singur fir de

par al ucigasilor. Cei care au auzit acestea si le-au transmis imparatului,

au stins cu totul flacara miniei. Acela care a dat dispozi^ii pentru

teroare a expus si cauza indignarii. Nu trebuie, spuse, daca eu am gresit,

oa o femeie demna de toate onorurile s<a suponte dupa moarte atita ocara.

Caci se cuvenea sa se inarmeze impotriva mea cei indignati de furie. A
adaugat si ca se auzeau gemete si batai, ca a auzit ca si unii dintre

judecatori au fost omoriti. (Teodoret, V, 19).
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CAPITOLUL XXXIII

CUM A FOST TEODOSIE PORNIT IMPOTRIVA PAGlNILOR

Imparatul prea credincios si-a concentrat atunci tot zelul impotriva

greselii paginilor, si a scris legi impunind darimarea templelor idolilor.

Caci Constantin eel Mare, demn de toata lauda, care primul a impodobit

imperiul cu evlavia lui, a interzis tuturor sa aduca sacrificii demonilor
;

dar nu le-a distrus templele, ci a dat porunca sa le fie inaccesibile. Fiii

lui <au mers pe urmele parinttelui. Iulian insa a readus lipsa de credinta

si a aprins flacara vechii stricaciuni. Cind Iovian a pus mina pe imperiu,

a interzis din nou jertfele aduse idolilor. lar Valentinian eel Mare, pre-

valindu-se de aceste legi, a cirmuit Europa. Valens insa a ingaduit tutu-

ror celorlalti sa-§i respecte cum vor religiile lor, combatind numai pe

aceia care se razboiau pentru invataturile apositolice. Si in orice moment

din timpul domniei lui ardea si focul la altare, si se ofereau si libatiuni

si jertfe idolilor. Dar aveau loc si festivita^i in pie^ele publice, se cele-

brau si orgiile lui Dionisos, si se alerga si cu scuturile, sfisiind ciinii,

cuprinsi de furii, si erau si baeantele, facind toate cele ce indicau tica-

losia propriului invatator.

Aflind de toate acestea, prea credinciosul imparat Teodosie le-a

smuls din radacini si le-a dat uitarii. (Teodoret, V, 20).

CAPITOLUL XXXIV

CUM A DISTRUS TEMPLELE MARCEL,
EPISCOPUL DIN APAMEEA

Cel dintii dinitre to^i, episcopul Marcel, folosindu-se de legea impa-

ratului ca de o arma, a distrus templele din propriul oras, bizuindu-se

pe increderea in Dumnezeu, si nu pe puterea oamenilor. Lucrul acesta

fiind demn de luare-aminte, nu voi pregeta sa-1 istorisesc.

La moartea lui loan, episcop al orasului Apameea, a fost numit

Marcel, barbat preasfint, spirit inflacarat, dupa cum spune Apostolul.

In acest timp a venit in Apameea prefectul Orientului, avind ca supusi

ai sai doua mii. De teama soldatilor, poporul s^a ingrozit. Si pentru ca

acolo templul lui Jupiter era foarte important si deosebit prin multele

podoabe, pe acesta se straduia prefectul sa-1 distruga. Vazind insa ca
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templul era foarte solid oonstruit si rezistent, s-a gindit ca nu e posibil

sa fie dislocate de oameni pietrele legate la un loc, caci erau imense si

legate intre ele si fixate cu fier si plumb. Marcel, vazind ezitarea prefec-

tului, 1-a trimis in alte ora^e ; el insa se ruga lui Dumnezeu sa-i dea

prilej pentru a distruge templul. Intre timp, in zorii zilei a venit in-

timplator nu un zidar, nu un taietor de pietre si nu un iscusit in vreun

alt mestesug, ci un om obi§nuit sa poarte pe umeri pietre si lemne. Cind

s-a apropiat acesta, a fagaduit ca templul este usor de dislocat ; cerea

numai sa i se dea materiale pentru mestesugul lui.

De templu era unit, pe cele patru laturi, un portic de inaltimea

templului ; erau niste coloane imense, de o inaltime egala cu a templului.

Circumferinta fiecarei coloane era de saisprezece coti. Piatra era de o

specie foarte tare, care nu putea fi usor despicata cu orice fel de unelte

de fier. Sapind pe dedesuptul a trei din aceste coloane si punind la

baza lor lemn tare, a dat foe. Cu toate acestea, focul nu putea aprinde,

firesc, lemnele, caci a aparut un demon oribil, care impiedica flacarile

sa-si foloseasca puterea. Cum acest lucru se intimpla mereu si nu se

putea realiza deplasarea sa, au anuntat acest lucru episcopului, care-si

facea somnul de amiaza. Acesta, alergind in graba la biserica si ordonind

sa se aduca vase cu apa, a pus apa sub altar. Iar el, cu fruntea la pamint,

il implora pe Domnul eel blind sa nu mai ingaduie ca tirania demo-

nului sa mai aiba vreo putere, ci sa-1 scape de slabiciunea lui si sa faca

vizibil semnul puterii Lui, ca sa nu se mai dea prin aceasta ocazie celor

necredinciosi sa se bucure. Dupa ce a spus acestea, facind in apa semnul

crucii, i-a spus diaconului sau, Equitie, plin de zel si de credinta, sa ia

apa si sa alerge repede si sa stropeasca cu credinta si sa biruiasca focul.

Dupa aceasta demonul a fugit, neputind suporta virtutea apei. Focul

insa a primit, precum uleiul, aceleasi insu^iri ca si apa si a cuprins

lemnele si le-a ars repede. Iar coloanele lipsite de sprijin au cazut §i

ele, tragind dupa ele si pe eelelalte douasprezece. Si atunci partea de

care era legat templul s-a darimat cu violcnta unei prabusiri. Zgomotul,

strabatind intreg orasul, i-a facut pe toti sa alerge intr-acolo. Si cind

dusmanii demonului au aflat de fuga lui, isi deschideau gura in laude

divine. Si in felul acesta preasfintul episcop a distrus si alte temple. El

scria si martirilor victoriosi si primea raspunsuri si pina la urma a fost

incununat si el cu martiriul. (Teodoret, V, 21).
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CAPITOLUL XXXV

DIN CE CAUZA AU FOST INDEPARTATI PREOTII
STATORNlCIfl ASUPRA PENITENTILOR

Cam in acest timp s-a hotarit ca preo^ii care aveau in grija peni-

ten^ii sa fie inlatura^i, pentru urmatorul motiv. Intrucit novaftenii s-au

despartit de Biserica, refuzind sa fie in comuniune cu aceia care gresi-

sera in urma persecu^iilor imparatului Deciu, episcopii au stabilit sa

existe un preot avind grija penitentilor, patrivit rinduielii bisericesti.

(Socrate, V, 19).

De vreme ce se stie ca a nu pacatui este ceva divin §i mai presus de

natura umana, celor care paeatuiesc si fac penitenta Dumnezeu a hotarit

sa le acorde iertarea ; cei care refuza sa marturiseasca dobindesc o

apasare mai grea a paeatelor, pentru ca episcopii au vazut din vechime,

ca spectatori, ca preo^ii se incovoaie sub marturisirea greselilor po-

porului. Si din aceasta pricina au ales un preot cu o buna vie^uire comu-

nitara si care sa pastreze secretul, §i sa fie un in^elept, la care cei care

au gresit sa se duca sa-§i marturiseasca pacatele lor. Iar el sa-i indice

fiecaruia penitenta corespunzatoare greselii. Acest lucru este respectat

cu strictete si astazi in Bisericile din Occident, si mai ales la Roma unde

pina si locul de penitenta este asigurat. Caci cei vinovati stau asezati ca

perutru jeluire, iar in timp ce se celebreaza slujba, cei care nu primesc

imparta>ania se prosterneaza la pamint in gemete sj lamentatii.

Episcopul, alergind la acestia, se prosterneaza si el, cu suferin^a spiri-

tuals si lacrimi si toata biserica rasuna de plinsetele poporului. Dupa

aceasta se ridica mai intii episcopul §i ii ridica pe cei care zac la pamint.

Si dupa ce tine o predica potrivita pentru cei peniten^i, ii slobozeste pe

top. Dar aceia care sint scutifl de zbucium sau de ajunari, sau de rep-

nerea de la baie, sau de interzicerea mincarii, sau de alte lucruri care sint

indicate, asteapta tot acel moment, pe care 1-a hotarit episcopul. Iar

cind s-a implinit timpul, ca absolviti de o datorie, scapap de suferintele

pacatului, iau parte impreuna cu tot poporul la imparta^anie. Acest

obicei 1-au pastrat episcopii romani din vechime, si pina in timpurile

noastre. Iar la Constantinopol preotul cu grija peniten^ilor a funeftonat

pina atunci cind o femeie din nobilime, dupa ce si-a marturisit pacatele

si presbiterul i-a poruncit sa ajuneze §i sa-L induplece pe Dumnezeu

prin faptele ei, asa cum se obisnuia in Biserica, ea a mai marturisit ca

s-a culcat cu diaconul. Cind a aflat acest lucru poporul, se inversuna

impotriva preo^ilor ca si cum prin ei s-ar fi adus o jignire Bisericii.
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Atunci episcopul Nectarie 1-a indepartat pe diaconul nelegiuit, si

fiindca unii il sfatuiau ca fiecare sa hotarasca singur daca sa se impar-

taseasca, dupa judecata constiintei proprii, s-a hotarit sa nu mai fie nici

preo^i cu grija penitenftlor.

Si de atunci s-a desfiintat obiceiul din vechime, in timp ce, dupa

cum cred, pacatele minore erau totusi supuse unora care le examinau

pentru pudoarea marturisirii si pentru subtilitatea lor. (Sozomen, VII, 16).

CAPITOLUL xxxvi

DESPRE DEZBINAREA ERETICILOR iNTRE EI

Consider ca se euvine sa nu tree sub taeere cele ce s-au petrecut la

altii, adica la arieni, novatieni, macedonieni si eunomieni. Caci Biserica

era dezbinata §i fiecare se aduna numai cu cei de aceeasi credinta. Iar

cum si pentru ce pricini s-au dezbinat vom povesti in cele ce urmeaza.

Totusi trebuie stiut ca imparatul Teodosie nu-i persecuta pe nici unii

dintre acestia, in afara de Eunomie, care la Constantinopol facea adunari

in casa si citea carti scrise de ai lui, asa ca mul^i sa adere la doctrina lui.

De aceea 1-a pedepsit cu exilul si pe nimeni alitul nu 1-a hartuit si nu a

obligat pe nimeni la comuniune cu el ; ci a ingaduit ca fiecare sa-si ^ina

adunarile prin locurile lor si sa celebreze cultul crestin, asa cum a putut

sa-1 in^eleaga. Si altora le-a ingaduit sa-si faca locuri de rugaciune in

afara orasului ; novatienilor insa, care respectau credinta lor, le-a admis

sa aiba biserici in oras.

Despre acestia nu sint multe de spus. Agelie a fost intiistatator

patruzeci de ani, in vremea lui Constantin si pina in al saselea an al lui

Teodosie. Cind acesta a ajuns sa moara, 1-a facut episcop pe preotul

Sisinie, barbat de o rara elocinta, si invatat de filosoful Maxim cu lite-

ratura, alaturi de imparatul Iulian. Iar cind novatienii i-au repro^at

aceasta, adica pentru ce nu 1-a numit mai degraba pe Martian, datorita

caruia sub imparatul Valens novatienii nu au fost persecutati, atunci

Agelie, vrind sa potoleasca nemultumirea poporului, 1-a hirotonit episcop

?i pe Martian. Si pentru ca sa fie mai bine, s-a dus in biserica si a tinut

predica, zicind : Pe Martian il veti avea dupa mine, dupa Martian insa,

pe Sisinie. Si dupa citeva zile a murit. Dar si in timpul episcopatului lui

Martian, Biserica lor a fost dezbinata in acelasi fel. (Socrate, V, 20).
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CAPITOLUL XXXVII

DESPRE EREZIARHUL SABATIE

Sabatie s-a crestinat din iudeu si, promovat de Martian la cinstea

de preot, nu servea intru nimic mai putin secta iudaica, nelegiuire cu

care urmarea §i episcopatul. Atragindu-si, dupa dorinta lui, doi preoti

complici, pe Teoctist si pe Macarie, se straduia, in timpul imparatului

Valens, sa apere noua sarbatorire a Pastelui, stability in satul Pazus din

Frigia. Si in primul rind, ca pentru a apara integritatea Bisericii, spunea

ca unii nu sint vrednici sa ia parte la sarbatorire. Dar cu trecerea tim-

pului si-a dat pe fata inten^iile, cind tinea intrunirile proprii. Cind Mar-

tian si-a dat seama de greseala lui si de vinovatia de a-1 fi hirotonit,

fiindca a hirotonit preoti de slava desarta, spunea oftind ca mai bine isi

baga miinile in ghimpi, decit sa-1 fi facut preot pe Sabatie. Apoi a tinut

sinodul episeopilor novatieni in Sangariu, din Bitinia. Cei adunati acolo

i-au chemat ca sa expuna in fata sinodului motivele dezbinarii lor. Si

cum Sabatie spunea ca discordia sarbatoririi Pastelui este durerea lui si

afirma ca trebuia celebrata conform rinduielii iudeilor, asa cum fusese

stabilit in Pazus, episcopii, considerind ca Sabatie a savirsit asemenea

lucruri din cauza ambitiei lui, i^au impus sa jure ca nu a dorit niciodata

episcopatul. Dupa ce acesta a jurat, au hotarit reguli pentru sarbatorirea

Pastelui, prin care era ingaduit fiecaruia sa sarbatoreasca Pa§tele unde

voia, ca Biserica sa nu fie divizata din cauza nepotrivirii unei sarbatoriri.

Caci cei din vechime, mai apropiati de Biserica, chiar daca nu erau de

acord in privinta acestei sarbatoriri, erau in comuniune totusi unii cu

altii, si novatienii, adunati in orasul imperial Roma, nu au urmat nicio-

data pe iudei, ci totdeauna au sarbatorit Pastele dupa echinoctiu. Desi

atunci aceasta regula a fost stabilita de ei, Sabatie, obligat de juramint,

cind sarbatoarea Pastelui era la alta data, el ajuna mai intii de unul

singur, iar in timpul nop^ii sarbatorea ziua solemna a sabatului pascal,

si din nou se intrunea in biserica cu toti ceilalti si consuma Tainele. Asa

ca facind acest lucru de multe ori, nu a mai putut sa se ascunda. De

aceea unii dintre cei mai simpli, si mai ales dintre cei din Frigia si Gala-

tia, crezind ca acest lucru este indrepttatit, erau cu tot sufletul de partea

lui si sarbatoreau Pastele impreuna cu el. Dar Sabatie indeparta dupa

aceea adunarile si, in dispretul juramintului, a fost hirotonit episcop in

urma alegerii partizanilor lui. (Socrate, V, 20).



378 CASIODOR

CAPITOLUL XXXVin

despre pa§ti sau despre diversitatea institutiilor
sau a regulilor dupa care se stabile§te

In diferite biserici

Dar mie nu mi se pare ca in felul acesta barba^ii au procedat ratio-

nal cu privire la sarbatorirea Pastelui si nici aceia care acum ii urmeaza

pe iudei. Caci mintea lor nu a in^eles ca iudaismul s-a schimbat in creti-

nism, ca acele lucruri subtile si simbolice ale legii mozaiee au incetat,

lucru care e vizibil acum. Nici un popor crestin nu a luatt mai intii

iudaismul ; ba chiar Apostolul a infirmat aceasta in diverse situatii si

nu numai prin interzicerea cireumeiziunii, ci si indemnindu-i sa renunfe

la rivalitatea privitoare la sarbatoriri. Scriind galatenilor, el spune :

«Spuneti-mi voi, care vreti sd fiti sub lege, nu auziti legea ?» (Gal. 4,

21). Spunind purine lucruri aid, a aratat ca poporul iudeilor este rob, iar

cei care tree la crestinism sint chemati la libertate. A aratat chiar ca nu

trebuie respectate zilele, lunile, anii. Scriindu-le insa colosenilor, striga

tare ca respectul cultului antic a fost umbra. «De aceea, spune, nimeni sd

nu vd judece pentru mincare, sau cu privire la vreo sdrbdtoare sau lund

noua, sau la simbete, care sint umbra celor viitoaren (Col. 2, 16). §i

evreilor le-a spus acelasi lucru Apostolul : «Iar dacd preotia s-a schimbat,

a fost necesard si schimbarea legiir> (Evr. 7, 12). Asa ca nici Apostolul, nici

Evanghelia nu le-au impus jugul servitutii celor care veneau la predica,

ci le-au spus ca sarbatoarea Pastilor si alte sarbatori (trebuie sa fie

cinstite. De aceea, fiindca oamenii iubesc aceste sarbatori, fiindca in

timpul lor se odihnesc dupa munca, fiecare sarbatorea, pe provincii, asa

cum voia, amintirea patimirii mintuitoare din vechime, dupa obicei. Caci

Mimtuitorul sau apostolii nostri nu au predicat acest lucru prin lege,

nici pedeapsa, nici supliciu, nici blestem, asa cum legea mozaica, iar ia

noi Evanghelia sau apostolii, ii amenin^a pe iudei. Este vorba numai

despre abaterile iudeilor, fiindca au comis omucidere in timpul sarbato-

rilor, in vremea azimelor, asa cum sint reproduse in Evanghelii Patimile

Mintuitorului. Intenjia Apostolilor nu a fost sa hotarasca sarbatoarea, ci

dreapta vietuire si propovaduirea inva^aturii. Mie mi se pare deci ca,

asa cum multe altele au devenit obicei in unele provincii, tot asa si sar-

batoarea Pastilor s-a transmis, fara ca vreunul dintre apostoli sa fi

hotarit acest lucru. Caci cei mai multi din Asia mica respectau ziua a

paisprezecea din antichitate, fara sa ^ina seama de ziua sabatului. §i cei

care faceau a§a nu se separau de aceia care sarbatoreau altfel, pina cind

episcopul Victor al Bisericii romane a trimis in Asia exoomunicarea
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celor ce praznuiau ziua a paisprezecea. Dupa acest fapt, Irineu din

Lugdunum, episcopul din Galia, 1-a invinuit prin scrisoarea sa pe Victor,

zicind chiar ca cei vechi asa sarbatoreau ; si ca Policarp, episcopul ora-

sului Smirna, care dupa aceea, sub imparatul Gordian, a fost incununat

cu martiriul, a fost in comuniune cu episcopul roman Anicet, fara sa

faca vreo deosebire de sarbatoarea Pastilor deoarece si el era paispre-

zecist, cum ne arata Eusebie in cartea a cincea a Istoriei bisericesti 13i
.

Unii deci, cum am spus, in Asia mica respectau ziua a paisprezecea. Dar

unii, chiar din partile orientale, respectau sabattul, dar se deosebeau in

privinta lunii. Caci unii spuneau ca iudeii, desi nu-i urmau in intregime,

trebuiau sa fie urmati in sfinta sarbatoare ; altii insa sarbatoreau dupa

echinoctiu, refuzind sa-i urmeze pe iudei si spunind ca Pastile trebuie

sarbatorit atunci cind soarele este in zodia berbecului. Dupa cei din

Antiohia insa, in luna xanthious 155
, dupa romani, in aprilie. §i acest

lucru nu trebuie facut dupa iudeii de astazi, care sinit cunoscuti ca gre-

sesc in toate, ci mai curind dupa cei vechi si dupa Iosif, asa cum a scris

el in cartea a treia despre Antichitati 156
.

Asa ca, desi acestia se contrazic, aflam ca toti cei din Occident ?i

pina la ocean sarbatoresc Pa§tile dupa echinoctiu, conform traditiei

antice, si nu a fost niciodata dezbinare. Caci sinodul care s-a tinut in

vremea lui Constantin nu a schimbat sarbattorirea Pastilor, asa cum spun

unii. Chiar Constantin, scriindu-le celor dezbinati, ii indeiamna, pentru

ca ei sint putini, sa-i urmeze pe cei mai mul^i- Partea aceasta a scrisorii

nu evit s-o redau. Dupa altele, el spune :

Caci exista o ordine onorabila pe care se stie ca sint ^inute a o res-

pecta toate Bisericile din toata lumea, in Occident, in sud, in partile

nordice, si nu mai putin si unii dintre orientali. De aceea, in prezent toti

au socotit ca asa este bine si eu personal am fagaduit sa fac apel si la

intelepciunea voastra, pentru ca ceea ce se respeota cu placere in orasul

Roma, in Italia, Africa, in intreg Egiptul, in Spania, Galia, Britania, Li-

bia, in toata Grecia, Asia diocezei Pontului si Cilicia, acest lucru sa-I

adopte si intelepciunea voastra. Luind in oonsiderare nu numai multitu-

154. Intilnirea Sfintului Policarp (f 156) cu episcopul Anicet a avut loc la

Roma in 164 sau 155. In centrul discutiilor a fost problems sarbatoririi Pastilor. Desi
fiecare din cei doi episcopi a ramas la traditia proprie de sarbatorire, ei au savirsit

Sfinta Liturghie si s-au impartasit imreuna. Eusebie de Cezareea, istorisind

aceasta intilnire, observa ca cei doi episcopi s-au despart.it in pace «de unde reiese

ca in toata Biserica, atit cei care tineau, cit si cei care nu tlneau cea de-a 14-a zi

traiau in pace unii cu altii» (Istoria Bisericeasca, V, XXIV, 1?).

155. Luna «xanthicus» corespundea cu luna aprilie, la macedonieni si la antio-

hieni.

T56. In privinta acestei lucrari a se vedea nota 31.
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dinea locurilor amintite si numarul Bisericilor, dar chiar §i faptul ca

mai ales acest lucru trebuie sa-1 sarbatori^i cu tofti impreuna, pe care

se vede ca vi-1 impune raftunea cea clara, sa nu aveti nici o comuniune

cu sperjurul iudeilor.

Acestea le-a spus Constantin. Dar quartodecimanii spun ca aceasta

observa^ie a relatat-o apostolul loan. Altii insa spun ca apostolii Petru

si Pavel au transmis sarbatoarea Pastilor romanilor si celor din Occi-

dent. Dar nu se cunoaste nici c dovada scrisa a acestora. Dar ca Pastile

este sarbatorit dintr-un obicei prin provincii, aid cred ca nici o credinta

nu pare sa respecte aceste sarbatori. Caci desi cei mai multi sint de o

singura credinta, totusi se deosebesc in privinta sarbatorii Pastelui.

Despre aceasta sint purine de spus. Caci chiar si in privinta ajunarii,

altii observam ca procedeaza diferit. Romanii ajuneaza neintrerupt ?ase

saptamini inainte de Pasti, in afara de simbata §i Duminica. Cei din

Iliria insa si intreaga Grecie, si Alexandria, inainte ajunau sase sapta-

mini, §i acest post il numesc quadragesima. Altii insa se stie ca au facut

inceputul Pastilor cu sapte saptamini inaintea Pastilor, adica ajunind

cite cinci zile cu intreruperile oelorlalte doua saptamini, dar ii zic tot

quadragesima. De aceea ma mir, de vreme ce nu au acelasi numar de

zile, cum de il numesc tot quadragesima. Si la mincare au o abstinent

asemanatoare ; caci unii se abtin numai de la came, al^ii, dintre animale

maninca numai pe§te, al^ii se hranesc cu peste §i pasari, zicind ca acestea

au ca substanta apa, dupa spusele lui Moise. Al^ii insa se ab^in si de la

varza si de la oaie ; unii se hranesc doar cu piine uscata ; al^ii nici atita ;

altii, ajunind pina la ora noua, i§i refac for^ele fizice fara sa aleaga

hrana
;

§i astfel se gasesc nenumarate obiceiuri la diferi^i credincio^i.

Si fiindca nu se gase§ite nimic scris in aceasta privinta, cred ca apostolii

au lasat fiecaruia latitudinea aceasta, ca fiecare sa procedeze fara teama

si nu din necesitate, cum cred ca este bine.

Dar s-a gasit si o deosebire cu privire la tinerea adunarilor. Caci in

vreme ce in Bisericile statornicite in tot universul, zilele de simbata se

sarbatoresc regulat prin jentfe saptaminale, in Alexandria si in Roma
nu se face acesit lucru, dupa o tradi^ie veche. Egiptenii, vecinii Alexan-

driei, si locuitorii din Teba tin simbata intrunirile, dar Duminica fac

slujbele, asa cum e obiceiul ; caci dupa ce s-au ospatat ?i s-au saturat

cu hrana si cu toate cele, catre seara, dupa ce au adus ofrande, se impar-

tasesc. In Alexandria insa se citesc Scripturile in sarbatoarea a patra si

a sasea, iar invata^ii le interpreteaza, si toate le petrec in afara de obiceiul

solemn al ofrandei. Se pare ca Origen a relatat despre mai multe lucruri

in aceste zile. Acesta, un invatat in^elept, considera imposibilitatea legii
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mozaice de a fi luata ad litteram, si a ridicat in^elesul Paistilor la masura

contemplarii. Mintuitorul, cind Si-a luait crucea, a lucrat impotriva pute-

rilor adverse si S-a folosit de acest triumf impotriva diavolului. Tot in

Alexandria, cei care citesc si intoneaza psalmii o fac fara alegere, fie ca

sint catehumeni, fie deja cres,tini, in vreme ce in toate bisericile se pare

ca acestea le fac cei deja crestini. Chiar eu am cunoscut in Tesalia un

alt obicei : cind un cleric isi ia sotie legitima inainte de preo^ie, fiindca

a fost impreuna cu ea, este respins ; in timp ce in Orient chiar episcopii

se ab^in cu topi de la casatorie, din proprie vointa si nu din vreo nece-

sitate. Caci mulji dintre ei au avut copii cu softa legitima, chiar din

timpul episcopatului. Am aflat ca acest lucru este respectat si in Tesalia,

ca la ei, se fac botezuri numai in zilele de Pasti. De aceea unii mor fara

sa fie botezati. In Antiohia Siriei bisericile au altarul nu catre Orient, ci

mai degraba catre Occident. In Elada, Ierusalim si Tesalia, la ora vecer-

niei se tin predici asemanatoare cu cele pe care le tin novatienii din

Constantinopol. In Cesareea Gapadociei si in Cipru, in ziua de simbata

si Duminica, pe la vecernie, episcopi si preoti interpreteaza Scripturile

la lumina lampilor. In Alexandria preotul nu tine predici. Si acest lucru

a inceput de cind Arie a tulburat Biserica. In Roma se ajuneaza simbata

intreaga. In Cesareea Capadociei ii opresc de la comuniune pe cei care

gresesc dupa botez, asa cum fac novatienii si macedonienii in Elespont.

Se stie ca novatienii din jurul Frigiei nu-i primesc pe cei casatoriti a

doua oara, si nici la Constantinopol nu sint primip la comuniune, dar

nici nu li se dezvaluie situatia in public. In parole din Occident, insa ii

primesc fatis. (Socrate, V, 21).

CAPITOLUL XXXIX

DESPRE PASTILE MONTANISTILOR

Montanistii, care sint numiti frigieni, introducind o inovape straina,

sarbatoresc Pastile conform acestei inovatii. Ii invinuiesc pe cei care

urmaresc fazele lunii si spun ca trebuie urmariit numai cursul soarelui.

Ei spun ca si lunile au fiecare cite treizeci de zile si ca prima incepe la

echinoc^iul de primavara, care, dupa romani, este a opta zi inainte de

calendele lui aprilie. Atunci, zic ei, au aparut doi astri mari prin care

s-au facut manifeste timpul si anii. Si acest lucru inseamna ca luna se

roteste impreuna ou soarele timp de opt ani si au amindoi, si unul ?i alta,

o luna noua. Fiindca in opt ani se implineste cursul lunii si este ca un

inceput al primei luni, ei gindesc ca ziua a paisprezecea a fost prezisa in
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Scripturi si spun ca aceasta este a opta, inainte de idele lui aprilie, in

care sarbatoresc totdeauna Pastile. lar daca se intimpla sa coincida ziua

Invierii cu ziua de Duminica, sarbatoresc in Duminica urmatoare, caci

ei spun ca este scris ca trebuie sarbatorit in prima zi de la a paisprezecea

si pina la a douazecea zi. (Sozomen, VII, 17).

La romani, in fiecare an se psalmodiaza o singura data Aliluia in

prima zi de Pasti, asa incit romanii sa aiba ca un juramint ca merita sa

auda acest imn : in biserica nu predica nici episcopul, nici altcineva, in

fata poporului. La cei din Alexandria trebuie adaugat ca atit timp cit se

citeste Evanghelia, nu iese episcopul, lucru care nu stiu sa se intimple

la altii, unde numai arhidiaconul face aceasta lectura ; in alte parti o

face diaconul ; dar in multe alte biserici numai preo^ii ; la Constantino-

pol, in prima zi a Invierii, Duminica, o face episcopul. (Sozomen, VII, 19).

CAPITOLUL XL

DESPRE DEZBINAREA ARIENILOR

S-au ivit si la arieni disensiuni tot din aceasta pricina. Caci toate

rivalita^ile lor i-au condus la discu^ii desarte. Caci pentru ca in Biseri-

cile lor se crede ca Dumnezeu este Tatal Fiului-Cuvintul, din aceasta s-a

ivit la ei intrebarea daca e posibil ca chiar inainte de a exista Fiul,

Dumnezeu sa poata fi numit Tata ; fiindca ei credeau ca Cuvintul lui

Duimnezeu a subzistat in mod firesc nu din Tatal, ci din cele ce nu

existau. Gresind deci chiar cu privire la primul capitol, s-au napustit cu

adevarat intr-o disputa nepermisa, doar pentru nume. Dorotei, chemat

de ei din Antiohia, spunea, ca Tata nu poate fi, si nici numit astfel,

neexisitind Fiul. Marin, pe care il chemasera din Tracia inainte de

Dorotei, gasind prilejul oportun, caci era impotriva lui Dorotei, a dat in

aceasta privin^a un raspuns opus. De aceea au aparut disensiuni intre

ei. Si dezbina^i din cauza acestui cuvint, si unii si altii celebrau sarba-

torile intre ei. Unii se tineau dupa Dorotei, iar altii dupa Marin, spunind

ca Tatal este intotdeauna Tata, chiar daca Fiul nu exista. Acestia erau

numiti psatirieni, pentru ca Teoctist, sirian de neam, apara cu inversu-

nare termenul Psatiropol, adica eel care vinde de doua ori. Si pe acestia

i-a numit Selenas, episcopul go^ilor. Si acestia insa dupa putin timp s-au

separat, cind Marin a avut disputa cu Agapie, pe care chiar el il facuse

episoop in Efes. Dar acestia s-au du§manit si s-au razboit intre ei nu
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pentru credinta, ci pentru intiietate. Caci gotii il aparau pe Agapie. De

aceea multi dintre clericii lor, fugind de slava de^arta, s-au apropiat de

credinta in consubstantialitate.

Arienii au fost dezbinati initre ei treizeci si cinci de ani, apoi sub

domnia lui Teodosie eel Tinar, in timpul consulatului lui Plinta (An. 419),

despar^indu-se de erezia psatirienilor, s-au unit, ca si cum, conformin-

du-se legii, nu-si mai aminteau capitolul din cauza caruia fusesera dez-

binati. Acest lucru s-a intimplat la Constantinopol. Dar in alte orase au

ramas dezbinati.

Acestea despre arieni. Dar nici eunomienii nu au ramas fara dezbi-

nare. Caci Eunomie insusi s-a despartit de Eudoxie, care il numise

episcop in Cizic, de indata ce s-a ivit un prilej, fiindca nu a vrut sa-I

recheme pe profesorul sau, Aetie, care fusese izgonit. Ceilalti s-au

impar^it in diverse schisme. Mai intii, Teofronie, un capadoeian invatat

de Eudoxie sa a^ite confliotele si in^elegind ceva din Despre categorii a

lui Aristotel §i IIspl epjxifjvsia;, 157
, a facut niste car^i pe care le-a inti-

tulat Despre exercitiul mintii. In felul acesta dupa ce i-a jignit pe cei

din _ aceeasi secta cu el, purtinidu-se ca si cum s-ar desparti de ei, a fost

izgonit ; si retragindu-se deoparte a parasit erezia cu numele lui. In

Constantinopol un anume Eutihie, separindu-se de eunomieni intr-o

problema lipsita de importan^a, a facut pina acum intruniri separat si

dintre ei unii se numesc eunomienteofromieni, altii, eunomioeutihieni.

Acestia totu^i au schimbat botezul, caci nu boteaza in Treime, ci in

moartea lui Hristos. (Socrate, V, 22 si 23).

CAPITOLUL XLI

DESPRE DEZBINAREA DINTRE MACEDONIENI

La un moment dat a avut loc si intre macedonieni o dezbinare cind

preotul Eutropie a facut intruniri separat si Carterie nu a fost deloc de

acord cu el. Vor fi fost poate si alte dezbinari intre erezii, dar eu, ca om
din Constantinopol si crescut aici, am avut grija sa redau acele lucruri

care mi s-au parut mai clare. (Socrate, V, 23).

157. Despre interpretare.
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CAPITOLUL XLII

DESPRE RETRAGEREA FLUVIULUI NIL
SI REVARSAREA LUI DIN NOU

Se spune ca in vremea aceea fluviul Egiptului in primul rind s-a

revarsat si apoi s-a retras. In urma acestui fapt, egiptenii se temeau,

fiindca nu fusese ingaduit sa fie celebrate sacrificii solemne in cinstea

fluviului. Iar judecatorul, presim^ind ca se stirneste o revolta, 1-a anun-

tat pe imparat. Dar imparatul a considerat ca mai bine este sa fie res-

pectata credinta divina decit bauturile din Nil si deci sacrilegiile sa nu
fie preferate credintei :

Fluviul acela, spuse, nu se ingrijeste niciodata daca apele sfintului

Paradis trebuie pingarite prin mestesugiri magice sau prin curgerea

singelui. Procedind asa, in scurta vreme, Nilul s-a revarsat cu atita

belsug de apa, incit a depasit cea mai inalta cota obisnuita. Cind a ajuns

la limitele obisnuite, si inca era cam tare revarsat, egiptenii au ajuns sa

se teama si mai tare, de frica sa nu fie distrusa si Alexandria si parti

din Libia. Se spune ca atunci paginii din Alexandria au strigat la teatru

ca Nilul s-a revarsat ca un batrin in delir. De aceea mul^i dintre egipteni,

departindu-se de religia parinteasca, s-au convertit la religia crestinis-

mului. (Sozomen, VII, 20).

CAPITOLUL XLIII

CUM A FOST TRIMIS IN CONSTANTINOPOL
CAPUL LUI IOAN BOTEZATORUL

Se spune ca atunci a fost dus in Constantinopol capul lui loan Bote-

zatorul, pe care Irodiada 1-a cerut tetrarhului Irod. Se spune ca a fost

gasit capul de monahii maeedonieni, care la inceput locuiau in Ierusalim,

iar apoi au migrat in Cilicia. Cum insa, inainlte de domnia aceasta, Mar-

donie, majordomul imperial, a comunicat imparatului acest lucru,

Valens a ordonat ca sfintul cap sa fie transportat in Constantinopol.

Indemnati de aceasta porunca, punind capul pe un vehicol, 1-au trans-

portat. Cind au ajuns la locul care se numeste Pantichium, care este

in apropiere de Calcedon, vehiculul nu a mai putut fi tras, desi catirii

erau biciuiti cu lovituri dese. Si cum acest lucru li s-a parut tu'turor

de neconceput, chiar si imparatului, au ingropat capul sfint in satul nu-

mit Cosilai, care era tocmai proprietatea lui Mardonie. Chiar atunci a

fost dus pina in acel loc, fie la indemnul lui Dumnezeu, fie chiar la eel

al poporului. Si cind dupa aceea imparatul Teodosie a vrut sa ia aceste
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relieve ale Botezaltorului, se spune ca era o singura fecioara sacra, fe-

meie in virsta, care avea in paza capul aceluia. Dupa ce imparatul a

rugat-o de mai multe ori, nu cu asprime, ci cu lacrimi in ochi, sa-i

ingaduie sa-si implineasca dorin^a aceasta, socotind ca, a$a ca §i in vre-

mea lui Valens, si acum nu va fi ingaduit ca Botezatorul sa fie dus in

alta parte, a fost de acord. Iar imparatul, invaluind in purpura sa urna

in care era capul Botezatorului si venind cu ea, a ingropat-o inainte de

iratrarea in Constantinopol la kilometrul al saptelea si a ridioat lui Dum-
nezeu acolo o biserica mare si foarte frumoasa ; si a rugat-o mereu pe

fecioara si i-a fagaduit daruri frumoase daca ar vrea sa se impace cu

Biserica. Ea nu s-a invoit, caci era pingarita de erezia macedoniana, desi

preotul Vicentie, de aceeasi secta cu ea, care pazea si el mormintul pro-

fetului, se convertise si se impartasea in Biserica Universale. Se spune

ca macedonienii s-au razvratit ca sa nu-1 las« sa se desparta de secta

lui. Dar acest preot, in timp ce capul sfint era transportat, a stabilit

ca daca Botezatorul il va urma pe imparat si el se va imparta^i cu

acesta. Si cind s-a intimplat asa, s-a convertit. (Sozomen, VII, 21).

CAPITOLUL XL.IV

CUM A PRIMIT FLAVIAN SINGUR
EPISCOPATUL DIN ANTIOHIA

In Antiohia, Flavian a primit suocesiunea marelui Meletie, care

avusese multe discutii cu Diodor pentru oile lui. Caci Paulin voise sa

ia suprematia Bisericii ; dar adunarea s-a impotriviit episcopului, zicind

ca nu se cade ca acela care nu primise sfatul lui Meletie sa se a§eze in

scaunul lui, dupa moartea acestuia. Caci acela se distingea prin mai
multa truda si se expusese multor primejdii din grija pentru oile lui.

Prin aceasta i-a facut pe romani si pe egipteni dusmani impotriva

orientalilor. Dar nici cu moartea lui Paulin nu au disparut dusmaniile.

Caci si dupa el, cind Evagrie a primit scaunul lui, au continuat sa faca

obstructie lui Flavian, desi Evagrie nu fusese hirotonit conform reguli-

lor bisericesti. Totusi il hirotonise Paulin singur, eludind mai multe

reguli bisericesti. Caci nu se ingaduie oricui sa hirotoneasca pe cine

vrea, ci sa convoace pe toti episcopii provinciei si e interzis sa fie hiroto-

niti mai mult de trei episcopi. Dar neavind in vedere pe nici unul din-

tre acestia, au acceptat comuniunea cu Evagrie si imparatul a fost ne-

multumit auzind acestea despre Flavian. Si intrigat, in mai multe rin-

duri 1-a trimis pe Flavian, la Constantinopol si a ordonat sa piece la

25 — Casiodor
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Roma. Flavian insa, invocind ca e iarna §i fagaduind ca se va duce la

Roma cind timpul va fi favorabil, s-a intors la ale sale. Dar episcopii ro-

mani, nu numai minunatul Damasus, dar dupa el chiar §i Siriciu ?i

Anastasie 158 au insistat cu stra§nicie pe linga imparait, zicind ca lupta

impotriva tiranilor ; dar pe cei care se impotrivesc legilor lui Hristos,

pe aceia ii lasa nepedepsi^i ; chemindu-1 iarasi inapoi, se gindea sa piece

la Roma. Atunci prea in^eleptul Flavian spuse cu demna incredere :

Daca cineva acuza credin^a mea, imparate, ca nu e dreapta sau spune ca

via^a mea nu e demna de preo^ie, nu refuz sa-i am judecatori chiar pe

acesti acuzatori si ma voi supune bucuros hotaririi lor. Daca insa se

cearta pentru scaunul de intiisitatator, nici nu discut, nici nu ma inda-

ratnicesc impotriva acelora care vor sa-1 aiba ; dar ma retrag §i renunt

la episcopat. Asa ca da cui vrei, imparate, scaunul din Antiohia. Admi-

rind acest curaj ?i aceasta intelepciune a lui, imparatul i-a poruncit sa

se intoarca in patrie si sa conduca Biserica ce i-a fost incredin^ata.

Dupa oarecare vreme, venind din nou la Roma, imparatul a avut

de suportat aceleasi plingeri din partea episcopilor, ca ?i cum nu ar fi

vrut sa combata tirania lui Flavian. Dar el le-a poruncit sa precizeze ce

fel de tiranie, zicind ca el insu§i este Flavian. Iar pe aceia care ziceau

ca nu se pot masura cu imparatul i-a indemnat sa fie buna invoire in

Biserica, sa renun^e la impotrivire si sa aplaneze discu^iile fara rost.

Paulin, zise el, e mort, Evagrie a fost hirotonit contrar regulamentului.

Insa cei din Orient acordindu-i lui Flavian conducerea Bisericii, si Asia,

si Pontul, si Tracia sint unite in comuniune cu el ; toata Iliria a aflat ca

el e intiistaitator peste episcopii din Orient. Preotii din Occident au fa-

gaduit ca isi vor uita dusmaniile si ca el trebuie sa trimita soli. Aflind

acestea, preasfintul Flavian a trimis la Roma episcopi demni de lauda

si preoti din Antiohia si diaconi in fruntea carora era Acachie din Be-

reea, preamarit pe toata intinderea pamintului si a marilor. Acesta, cind

a ajuns la Roma, impreuna cu ceilalti, potolind ura patimasa indelun-

gata, dupa §aptesprezece ani a readus pacea in Biserica. Aflind acestea,

egiptenii au renun^at la dusmanii §i au imbrati§at pacea. In fruntea

Bisericii romane era pe atunci Inochentie, succesorul lui Anastasie, om

de o prudenta si intelepciune deosebita. Iar la Alexandria era Teofil.

(Teodoret, V, 23).

158. Dupa Damasus, la Roma au pastorit episcopii Siriciu (384—399), Anastasie

I (399—401) si Inocentiu (401)—417).
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CAPITOLUL XLV

DESPRE TIRANUL EUGENIE SI CUM A FOST iNFRlNT

In vremea aceea statul era tulburat in parole occidentale prin astfel

de motive. Un gramatic numit Eugenie, inva^at in literatura latina, la-

sindu-si scoala, lucra la palat. Caci era secretarul imparatului si laudat

de multi pentru elocinta lui.

Si atunci, asa cum se spune, nu a gindit rau cind si-a luat colabo-

rator pe Arbogaste, din Galia minor, comandant in ordinul militar,

barbat crud si pornit pe omoruri. In felul acesta, s-a indreptat catre ti-

ranie. Amindoi unelteau uciderea imparatului Valentinian, cumparindu-i

pe eunucii din camerele de dormit. Iar acestia 1-au sugrumat pe impa-

rat in timp ce dormea. Imediat ce a aflat aceasta, Eugenie a luat con-

ducerea in Occident si se pregatea sa se poata intilni cu tiranul.

Auzind acestea, imparatul Teodosie, cuprins din nou de ingrijora-

re, pregatea o a doua infruntare dupa cea cu Maxim. Adunindu-§i cu-

rajul de militar si lasind imparat pe fiul sau Onoriu, in timpul consu-

latului sau si al lui Habrundantie (An. 393), a plecat iara in mare grafoa

spre partile din Occident, la zece ianuarie. (Socrate, V, 24).

Luind in considerare sfirsitul razboiului, a trimis la Tebaida, la

monahul loan, vestit atunci pentru puterea lui de a prevedea. L-a tri-

mis la el pe eunucul Eutropie, foarte credincios lui, ca sa-1 aduca la el,

in caz ca voia sa vina, sau, daca nu, sa-1 intrebe de soarta razboiului.

Nu a reusit sa-1 aduca pe loan, dar a adus raspuns de la el ca va in-

vinge in razboi si il va omori pe tiran si dupa victorie se va intoarce in

Italia. (Sozomen, VII, 22).

Si lasindu-§i amindoi fiii la Constantinopol, Teodosie, indreptindu-

se sa lupte impotriva lui Eugenie, 1-au urmat, dincolo de Istru, mai rnulp

barbari, ca sa lupte si ei impotriva tiranului ; si in scurta vreme a ajuns

in Galia cu trupe numeroase. Caci acolo pregatea razboiul, unde avea

deja o armata de mai multe mii de oameni. (Socrate, V, 24).

Cind a gasit pe munte un loc de rugaciune, acolo l-a implorat pe

Dumnezeu toata noaptea, si pe la cintatul cocosilor, cuprins de somn, a

vazut in vis cum zacea pe cimp si alaturi de el stateau doi barbati in

haine albe si calare pe cai albi, poruncindu-i sa aiba incredere si in

zorii zilei sa inarmeze soldatii pentru a invinge ; spuneau ca ei sint tri-

mi§i pentru a-i aduce mingiiere. Spuneau ca unul dintre ei este evan-

ghelistul loan, iar celalalt, apostolul Filip. Dupa aceasta araitare, nu a

incetat sa se roage, varsind lacrimi din belsug. Aceasta aratare le-a fost

impartasita si altor soldati si apoi s-a intors la imparat. Acesta spuse :
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Nu din cauza mea a vazut aceste lucruri ; dar sa nu creada cineva ca eu

am imaginat ceea ce am vazut ; si iaita ca si acestuia i s-a aratat ; caci

in primul rind mie mi-a aratat acest lucru Domnul nostru al tuturor.

(Teodoret, V, 24).

Lupta a avut loc de o parte si de alta a fluviului numit Frigidus.

In partea in care romanii se luptau impotriva romanilor, razboiul era

echilibrat. Dar acolo unde barbarii erau auxiliarii imparatului, partea

lui Eugenie parea ca este superioara. Vazind imparatul ca barbarii lupta

pina la moarte, venind in mare graba s-a prosternat la pamint, chemind

in ajutor pe Dumnezeu, si ruga nu i-a fost in zadar. Caci Baeurie, unul

din comandamii militari ai lui, a prins dintr-o data asemenea puteri,

incit s-a napustit cu comandantii din primele rinduri asupra partii unde

amenin^au barbarii. Faptul acesta a facut sa-si rupa rindurile si i-a pus

pe fuga pe dusmani. In clipa aceea s-a produs o minune : vintul care

sufla cu mare intensitate intorcea sage^ile aruncate din parole lui Eu-

genie tocmai impotriva lor si pe cele din parole imparatului le indrepta

cu mare putere impotriva dusmanilor. Atita putere a avut rugaciunea

imparatului. Imediat dupa sfirsitul luptei, tiranul, aruncindu-se la pi-

cioarele imparatului, ruga sa i se acorde iertarea. Dar solda^ii i-au taiat

capul chiar la picioarele imparatului. Lucrurile acestea s-au petrecut la

saptesprezece septembrie, in timpul consulattului al treilea al lui Area-

die si in al doilea al lui Onoriu (An. 394). Iar Arbogaste, din cauza atitor

nenorociri, dupa doua zile de infruntari, scapind prin fuga, cind si-a

dat seama ca nu poate sa scape cu viata, s-a ucis cu spada sa. (Socrate,

V, 29).

CAPITOLUL XLVI

DESPRE MINUNILE EPISCOPULUI DONAT IN BEREEA

In vremea aceea se distingeau mul^i dintre episcopi, precum Donat,

din Bereea Epirului. Despre acesta cei din provincie povesteau multe

minuni ; cea mai de seama este aceea cu balaurul. Acesta zacea linga

un pod pe drumul public si lua ca hrana oi, capre, cai si, prinzind si

oameni, il devora. Donat, apropiindu-se de aceasta fiara, fara sabie, fara

nici un fel de sageata, cind ea a ridicat capul ca sa-1 sfisie pe barbat,

atunci el, desenind cu degetul in aer deasupra capului bestiei semnul

crucii, i-a scuipat in gura. Iar bestia, primind in gura ei scuipaitul, indata

si-a dat sufletul. Am auzit ca opt perechi de boi au trebuit sa o traga
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pe cimpul alaturat ; si dindu-i foe au ars-o, ca sa nu strice aerul cu

mirosul ei. Si apoi inmormintarea lui Donat s-a facut cu deosebita cin-

ste si a fost denumit cu numele lui un loc de rugaciune, avind un izvor

de apa pe care se spune ca el 1-a gasit prin rugaciuni. Caci fiind un loc

lipsit de apa, si cum el trecea uneori pe acolo, se zke ca aceia care

erau cu el, fiind obositi, a tisnit imediat un suvoi de apa care a ramas

de atunci si pina acum. (Sozomen, VII, 25).

CAPITOLTJL XLVII

DESPRE EPISCOPUL TEOTIM DIN TOMIS

In vremea aceea, Teotim cirmuia Biserica din Scitia si Tomis

;

un barbat erudit in filosofie, a carui vitftute o indragisera barbarii care

locuiau dincolo de Istru si spuneau ca este dumnezeul romanilor. Si au

recunoscut in el adesea semne ale lucrarii dumnezeiesti. Odata, mergind

pe drum, i-au iesit in cale barbari din tfoutul acela. Si in vreme ce

aceia care erau in jurul lui tremurau de frica, ca si cum ar fi urmat sa

moara, el a descalecat si s-a rugat. Barbarii, de indata, vazindu-1 §i pe

el si pe insotitorii lui si pe oaii de pe care descalecasera, nu au mai

trecut pe linga ei. Si cum de multe ori ii domolea cu ospe^e si daruri

pe sci^i, feroci de felul lor, cind treceau pe acolo, un barbar, crezindu-1

bogat, a inceput sa unelteasca sa-1 prinda, sa-1 lege si sa-1 rapeasca.

Cind tocmai se pregatea pentru asta si intindea mina dreapta spre el

ca sa-1 strings cu un lat, mina i-a ramas deodata intinsa in aer si bar-

barul acela a fost imobilizat cu lan^uri invizibile. Ceilal^i, rugindu-se

pentru el, 1-au implorat pe Teotim sa-1 dezlege pe barbar. (Sozomen,

VII, 25).

CAPITOLUL XLVIH

DESPRE EPIFANIE DIN CIPRU

Tot in vremea aceea a fost si Epifanie, episcopul din Cipru, la in-

mormintarea caruia demonii au fost alunga^i pina astazi. CSci acesta,

dupa ce a platit cele trebuincioase acelora care aveau nevoie sa se in-

tre^ina, si a impartit cu mina larga si banii pe care ii ofereau lui multi

oameni, s-a intimplat ca economul Bisericii sa murmure, cind banii au

inceput sa fie pe sfirsite. Asa stind lucrurile, cineva care era in casa

unde locuia economul, a dat sacul cu multi bani si astfel a disparut fara
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sa se §tie nici cine 1-a dat, nici cine 1-a trimis. Toft au considerat ca

este vorba de un lucru divin. Si au spus ca se vorbe§te de o minune a

lui. Unii saraci, voind sa ia in ris obiceiul lui Epifanie, ca sa le dea si

lor ceva, in timp ce el trecea pe drum, unul s-a asternut la pamint ca

mort, altul satea ca si cum 1-ar plinge pe eel culcat, fara sa poata avea

cu ce sa-1 ingroape. Cind a aparut Epifanie, s-a rugat sa doarma in pace,

a dat cele necesare inmormintarii §i 1-a mingiiat pe eel care plingea,

spunind : Nu mai plinge, fiule, caci lacrimile nu-1 pot invia. Ce s-a in-

timplat este inevitabil. Dupa ce a plecat Epifanie, omul a inceput sa-si

inghionteasca tovarasul, ca sa se scoale. Si dupa ce a facut acest lucru

o data si de doua ori, zicind : Scoala, astazi vom minca din munca ta,

fara ca celalalt sa simta ceva, si-a dat seama ca e mort cu adevarat S.i

a alergat plingind la Epifanie, rugindu-1 sa-i invie tovara§ul. Dar acesta

1-a consolat sa nu se indurereze prea mult de cele intimplate. Si nu 1-a

mai inviat pe eel mort. Cred ca acest lucru s-a petrecut dinadins, ca sa

nu fie lua^i in ris cu usurinta slujitorii lui Dumnezeu.

In timpul acela au trait Aias §i Zeno, in Gaza Palestinei, care me-

ditau la lume ?i via^a. Si se spune ca Aias, dupa ce §i-a luat o so^ie foarte

frumoasa, s-a culcat numai de trei ori cu ea si a nascut trei fii, dupa

aceea <a urmat cu desavirsire o viata de monah. Iar episcopul Zeno,

pina la virsta de o suta de ani, nu a lipsit vreodata nici de la cea mai

mica slujba si nici de la vreo vecernie. (Sozomen, VII, 26 si 27).

CAPITOLUL XLIX

CUM AU FOST GASITE TRUPURILE PROOROCILOR

HABACUC SI MIHEIA

Aceste lucruri faceau cunoscute atunci nu numai religia, dar si

trupurile lui Habacuc si al lui Miheia, dupa cum am auzit. Acestia au

fost descoperiti atunci prin revela^ie divina, cind Zeben cirmuia Bise-

rica din Eleuteropolitas, in satul care inainte se chema Ceila, teren in

Beretasia, la o departare de vreo zece stadii de oras. Cam in acest loc

a fost mormintul lui Miheia, pe care cei care nu stiau ce spun cei din

provincie il numeau amintirea credinciosilor. (Sozomen, VII, 28).
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CAPITOLUL L

DESPRE SFlR$ITUL 1MPARATULUI TEODOSIE

Imparatul Teodosie, cu trupul obosit dupa munca obsteasca si na-

dajduind ca va muri de boala lui, se gindea mai curind la republica,

luind in considerare ce se intimpla oamenilor de obicei rind moare un

imparat. Asa ca 1-a chemat de indata pe fiul sau de la Constantinopol,

vrind sa-1 trimita in parole apusene. Dupa ce fiul a venit la Milan, §i

el si-a mai revenit din boala, la circ se sarbatorea victoria. §i inainte

de prinz a asistat la spectacol ca orice om sanatos. Dupa prinz s-a sim-

tH deodata rau si nu a mai putut reveni la spectacol ; dar a poruncit ca

fiul sau sa stea la jocuri. Iar la venirea noptii a murit, in timpul consu-

latului lui Olibrie si al lui Probinie (An. 395), la §aptesprezece ianuarie,

in primul an al celei de a doua sute nouazeci si patra olimpiade. Impa-

ratul Teodosie a trait §aizeci de ani, din care a domnit saisprezece.

(Socrate, V, 25).



CARTEA A ZECEA

CAPITOLUL I

DESPRE SUCCESIUNEA LUI ARCADIE SI A LUI ONORIU

Dupa moartea lui Teodosie, la conducerea imperiului au urmat fiii

lui, Arcadie in Orient, iar Onoriu in Occident. In vremea aceea in frun-

tea Bisericii din Roma era Damasus, in Alexandria, Theofil, in Ierusa-

lim, loan, in Antiohia, Flavian era pe scaunul episcopal, iar in Con-

stantinopol, Nectarie. Cam pe la opt noiembrie, in acelasi consulat (An.

395), corpul lui Teodosie a fost adus cu deosebita cinste si inmormintat

de Arcadie, fiul imparatului. Dupa citeva zile, adica la douazeci si sapte

in aceeasi luna, s-a intors si armata care fusese impreuna cu imparatul

Teodosie impotriva tiranului. Si in timp ce imparatul Arcadie, asa cum
era obiceiul, iesea la portile orasului in intimpinarea armatei care se

intorcea, ostasii 1-au omorit pe Rufin, prefectul imparatului. Era sus-

peotat ca si-ar fi asumat conducerea. Caci se spunea ca el i-ar fi chemat

in provinciile romane pe huni, care pe atunci devastau crunt Armenia

si partile Orientului. (Socrate, VI, 1).

CAPITOLUL II

CUM A SCHIMBAT ONORIU
JOCUL GLADIATORILOR

Preluind imperiul din Occident, Onoriu a schimbat locul jocurilor

gladiatorilor, care pina atunci se tineau in Roma, pentru urmatoarea

pricing. Tilemac, dintr-o comunitate monahala, din Orient, a venit la

Roma pentru un asemenea spectacol. In timp ce avea loc acest specta-

col blestemat, a intrat si el in arena si in timp ce cobora, incerca sa-i

desparta pe cei care luptau intre ei cu sabiile. Si cum spectatorii s-au

infuriat pe el si cereau varsare de singe, 1-au ucis cu pietre pe eel care

cauta impacarea. Aflind acest lucru, minunatul imparat 1-a considerat si

pe acela printre martirii invingatori si a interzis din nou acel spectacol

nenorocit. (Teodoret, V, 26).
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CAPITOLUL III

DESPRE MOARTEA LUI NECTARIE,
EPISCOPUL DIN CONSTANTINOPOL,

SI DESPRE HIROTONIREA SI FAPTELE LUI IOAN

Dupa citva timp a murit si Nectarie, episcopul Constantinopolului,

in timpul consulatului lui Cezar si al lui Aticus (An. 397), la douazeci

si sapte septembrie. Asa ca imediat au inceput pregatirile pentru epis-

copat, fiecare dorind sa hirotoneasca pe altul. In cele din urma s-a

fa-cut ca sa fie chemat loan, preotul Bisericii din Antiohia. Era admi-

rabila faima invataturii lui. In scurt timp, printr-un decret comun, al

tuturor clericilor si laicilor, 1-a chemat imparatul Arcadie. Si cum din

porunca imperials au venit multi episcopi, pentru vrednicia hirotoniei,

a venit si Teofil din Alexandria, care se straduia sa-1 indeparteze pe

loan si sa-1 hirotoneasca pe preotul sau, Isidor. Caci tinea la el pentru

ca odata a infruntat pentru el o mare primejdie. Cind imparatul Teo-

dosie lupta impotriva tiranului Maxim, Teofil a trimis imparatului da-

ruri prin Isidor si i-a trimis doua scrisori, sfatuindu-1 sa dea o scrisoare

aceluia care nu avea sa invinga, si pe urma sa dea invingatorului daru-

rile si cealalta scrisoare. Cind Isidor se ducea cu scrisorile, ajungind la

Roma, amina victoria ; dar nu i-a mers multa vreme. Caci un lector,

furindu-i scrisorile, le-a aratat imparatului. De aceea, Isidor, cuprins

de spaima, a fugit la Alexandria, voind sa ascunda ceea ce i se incre-

dintase. Pentru aceasta pricina Teofil tinea la Isidor. Dar judecatorii

de la palat 1-au propus pe loan. Si cum mul^i il acuzau pe Teofil, au

trimis episcopilor care erau acolo scrisori impotriva lui, cu diferite in-

vinuiri. Atunci comandantul palatului, numit Eutropie, luind acuza^iile

scrise, le-a aratat lui Teofil, spunind : Sau il hirotonesti pe loan, sau

ajungi sa fie examinate acuzatiile. Inspaimintat, Teofil 1-a hirotonit

episcop pe loan. Acesta a primit episcopatul la saispiezece februarie,

in timpul consulatului imparatului Onoriu si al prefectului Eutihian

(An. 398). Ca loan a fost un barbat cu totul deosebit, se vede din cartile

pe care le-a las at. Voi povesti via^a lui, felul de a se comporta si felul

in care a fost ingropat si cinstit la moartea lui. (Socrate, VI, 2).

loan a fost din Antiohia, fiul lui Secund si al Antusei, persoane din

nobilime, elev al sofistului Libaniu si auditor al filosofului Andragatiu.

Pe cind se pregatea pentru avocatura, luind in considerare neplacerile

color care se certau si principiile nedrepte ale vietii, a preferat linistea.

Si acest lucru 1-a stimulat pe Evagrie, fiindca si el, in timp ce facea

aceleasi studii, a urmat mai degraba o viata linistita. Curind, schim-
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bindu-si drumul si tinta, se apleca asupra leoturilor sfinte si se ducea

mai des la sfinta biserica. Prooedind astfel i-a convins si pe Teodor §i

pe Maxim, oare erau colegi cu el la sofistul Libaniu, sa renunte la via^a

de fast si sa duca una simpla. Dintre acestia, Teodor a fost numit dupa

aceea episcop al Bisericii din Mopsuestia, iar Maxim, in Seleucia Isau-

riei. Acestia au devenit dara discipoli in citirea scrierilor divine, lu-

crind cu Diodor si Carteriu, care in acea vreme era in fruntea sfintelor

minastiri. Apoi insa Diodor, hirotonit episcop in Tars, a scris multe

carti, respectind litera Sfimtei Scripturi. Pe urma episcopul Zeno, intor-

cindu-se din Ierusalim, 1-a stabilit lector in biserica din Antiohia pe

loan, care traia alaturi de Vasile 159
, facut atunci diacon de Meletie 160

si mai tirziu numit initiistatator in Cezareea Capadociei. Fiind si acum
in aceasta slujba a editat o carte impotriva iudeilor. Putin dupa aceea,

fiind socotit de Meletie vrednic de diaconat, a mai scris si o alta carte

Despre Preotie si a comentat multe altele. Cind a murit Meletie la Ck)n-

stantinopol, indepartindu-se loan de meletieni si nedorind sa fie in co-

muniune cu Paulin, a trait retras trei ani neintrerupti. Dar apoi la

moartea lui Paulin, a fost numit preot de catre Evagrie 161
, succesorul

aceluia. < » - ^ *,
j

Inainte de episcopat a dus o vietuire comunitara in felul acesta. A
fost un om sever, se spune, in privin^a zelului castitatii inca mai mult

decit se cuvenea tineretii lui, isi arata mai curind minia decit reveren^a

si din cauza corectitudinii vietii nu se ingrijea sa priveasca la cele vii-

toare. Iar fiindca era sincer, si era inzestrat cu o usurinta a vorbirii,

nu se sfia sa o foloseasca fata de cei cu care statea de vorba. Era pri-

ceput in a instrui, folositor in a indrepta moravurile celor care il ascul-

tau ; dar in conversatie era considerat arogant de cei necunoscatori.

Avind asemenea insusiri dupa ce a ajuns episcop, se purta cu o severita-

te mai mare decit trebuia, voind sa indrepte via^a clericilor sai. Asa ca

inca dintru inceput, cum clericilor Bisericii li se parea aspru, celor mai

multi le era odios si to^i il ocoleau oa pe cineva care se minie usor. Il

acuzau si din pricina diaconului sau, Serapion, care i-a jignit pe tot,i,

159. Nici ipina astazi, cercetatorii nu au reu?it sa identifdce pe prietenul Sfin-

tului loan Gura de Aur cu numele de Vasile, pe care istoricul Socrate 11 ddentifica

cu Sfintul Vasile Arhiepiscopul Cezareii Capadociei. A se vedea cercetarea de ri-

goare cu privire la aceasta problems in lucrarea : Sfintul Ion Gura de Aur, Sfintul

Grigorie din Nazianz si Sfintul Efrem Siirul, Despre Preofie, traducere, note si Cuvint
inainte de Pr. D. Fecioru, Bucuresti 1-987, p. 31—33, nota 10.

160. Sfintul Vasile eel Mare a fost hirotonit preot in anul 362, de Eusebie
Arhiepiscopul Cezareii Capadociei.

161. Sfintul loan Gura de Aur a fost hirotonit diacon de episcopul Meletie al

Antiohiei, in 381, inainte de plecarea acestuia la Sinodul II Ecumenic din Constan-
tinopol, unde a si murit. Preot a fost hirotonit de episcopul Flavian in 386, primind
misiunea de predicator.
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odata cind, in prezen^a clericilor, a rostit cu glas tare aceste vorbe :

Nu vei reusj, nicioda'ta, episcope, sa-i indrep^i pe acestia, daca nu ii vei

lovi pe to^i cu ba^ul. Dupa ce a spus acestea, ura impotriva lui a cres-

cut ?i mai tare. Nu dupa mult timp a indepartat pe mai mul^i clerici,

pentru diferite motive. Acestia, conspirind impotriva lui, aduceau pre-

judicii poporului. Dintre lucrurile acestea acordau cea mai mare incre-

dere faptului ca nu suporta sa manince impreuna cu nici unul si nici el

nu primea sa fie invitat la altul. Unii spun ca din cauza ca nu voia sa

manince impreuna cu cineva, fiindca acela mesteca intr-un fel rusinos

si alegea mincarurile ; altii insa sustineau ca el face aceasta din cauza

abstinen^ei fata de mincarurile prea bune. (Socrate, VI, 3). Totusi eu am
auzit de la un barbat care spunea adevarul, ca de multe ori il durea

capul si stomaeul din cauza abstinentei si de aceea evita mesele de prinz.

(Sozomen, VIII, 9). Poporul insa tinea la el pentru predicile pe care le

tinea in biserica, punind prea putin pre£ pe vorbele celor care il acuzau.

Nu e cazul sa spun acum cum sint ear^ile lui, fiindca ele se recomanda

de la sine celor care le citesc. Asa ca, chiar daca nu era suferit de cler,

uneltirile impotriva lui nu au avut nici un rezultat. Dar tocmai cind a

inceput sa-i mustre pe frunitasi, atunci invidia impotriva lui s-a aprins si

mai tare ; si spuneau multe si faceau si mai multe acelora care ascultau

credinta lui. (Socrate, VI, 4).

CAPITOLUL, IV

CUM A FOST OMORlT EUTROPIE,
COMANDANT AL IMPARATULUI

Discursul lui tinut atunci impotriva lui Eutropie a facut sa se in-

multeasca neregulile. Caci Eutropie, eunucul, comandant al imparatului,

si avind demnitate de consul, voind sa se razbune pe unii care se refu-

giasera in biserica 162
, s-a straduit sa ob^ina de la impara^i o lege ca nimeni

sa nu se poata adaposti in biserici, iar cei care se refugiau, sa fie scosi

afara. Dar judecata lui Dumnezeu a urmat repede. Legea era propusa.

Iar dupa citeva zile, cind Eutropie insusi 1-a jignit pe imparat, se afla

in biserica printre refugiati. Dar in timp ce Eutropie se aseundea sub

altar, episcopul, cuprins de frica sezind in amvon, unde obisnuia sa tina

predicile, a tinut atunci o omilie de dojana impotriva lui. In aceasta

predica condamna mai tare pe multi pentru faptul ca nu numai ca nu

162. Biserica avea dreptul de a aoorda azil celor care, fiind urmariti de Stat,

i?i gSseau refugiul in ea.
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s-au milostivit de un om aflat in nenorocire, dar nici n-au incetat sa-1

dojeneasca. Asa ca imparatul a poruncit sa i se taie capul lui Eutropie,

pentru unele pacate, desi pe atunci avea demnitatea de consul, iar nu-

mele lui sa fie §ters din rindul consulilor (An. 399). De aceea este amin-

tit numai numele lui Teodor, care a fost consul impreuna cu el. Pentru

diverse pricini ii mustra adesea pe multi si celor mai multi le era odios.

De aceea Teofil, episcopul Alexandriei, curind dupa hirotonire a cer-

cetat cauzele dizgratierii lui si vorbea mult despre el in prezen^a unora

si scria chiar multe altele. Caci era suparat nu numai pentru indraznea-

la lui loan, dar si pentru ca nu a reusit sa-1 numeasca episcop in Con-

stantinopol pe preotul sau, Isidor. (Socrate, VI, 5).

Episcopul loan ii ruga pe preofi sa traiasca dupa rinduielile bise-

ricesti, iar celor care indrazneau sa le incalce, le interzicea sa se duca

la biserica. Caci spunea el ca aceia care refuzau sa urmeze viata lor, nu

trebuie sa se bucure de cinsitea preotiei. Iar el nu avea in grija numai
orasul Constantinopol, ci §i grija intregii Tracii, care este impar^ita in

sase provincii si care este administrata in unsprezece administratis Cu
aceste legi cirmuia si regiunea Pontului, care se stie ca era guvernata

de tot ati^ia judecatori. Si cind a aflat ca in Fenicia se mai aduc inca

jertfe demonilor, a trimis impotriva celor care se inchinau idolilor mo-
nahi alesi de el si inarmati cu sanc^iuni imperiale ; dind banii necesari

pentru cei care urmau sa distruga templele, nu din tezaurul public, ci

bani pe care ii dadeau de buna voie femeile cele credincioase. (Teodo-

ret, V, 28).

CAPTTOLUL V

DESPRE CONVERTIREA CELTILOR FACUTA DE IOAN

Vazind ca si poporul cel^ilor era prins in lanturile ariene si gin-

dind la mintuirea lor, a gasit urmatorul plan de lupta. A facut preoti,

diaconi si lectori de limba celta si le-a dat o biserica. Cu acest prilej a

cistigat pe mulfi dintre ei, mai ales ca si el se ducea mereu acolo si ^inea

predici dumnezeiesti cu ajutorul unui interpret celt. Facind deseori

acest lucru in launtrul orasului, a adus la inva^atura apostolica si pe

multi din secta arienilor. La sciti erau multi care aveau dorinta de a se

mintui, pe care nu o puteau realiza. Aflind acest lucru, i-a intrebat pe

barbatii care dovedeau mai mult zel apostolic, si i-a indrumat si le-a

administrat harul mintuirii celor care doreau. Iar eu am citit chiar

scrisorile lui catre Leontie, intiistatatorul Ancirei, in care arata ca scitii

au fost convertiti in provincia noastra. Si cind a aflat ca in unele sate ale
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lui Marcion a luat proportii erezia, a scris pastorilor din acel loc sa-1

izgoneasca. Ba a cerut §i sancftunea imparatului pentru aceasta cau-

za. Ca a avut in suflet grija Bisericilor, dupa divinul Apostol, acestea

ne-o dovedesc indeajuns. Dar §i din alta parte se poate in^elege liber-

tatea lui. (Teodoret, V, 30).

CAPITOLUL VI

DESPRE GAINA, COMANDANTUL MILITAR,
SI DESPRE RAZVRATIREA LUI

Gaina, un celt, barbar cu judecata, inatyindu-se cu inversunare, prin

stradanii tiranice, era in acea vreme comandant al ostilor, avind sub

comanda lui multe neamuri si chiar mul^i romani ; se purta brutal cu

cei mai multi, chiar si cu imparatul din tending lui de tiranie. Acesta

era arian. El 1-a rugat pe imparat sa-i dea o biserica in launtrul orasu-

lui, si imparatul i-a fagaduit ca ii va face voia. Chemindu-1 atunci pe

loan si vorbindu-i despre puterea lui Gaina si despre tirania la care se

gindea, il ruga sa-i dea biserica lui pentru a-i potoli pornirile. Dar loan,

foarte sigur pe puterea lui, spuse : Nu fagadui aceasta, imparate, sa nu

dai ciinilor ceea ce e sfint. Caci nu voi putea sa explic celor care-L

binecuvinteaza pe Dumnezeu fapul ca dau un templu sfint celor care

aduc pe nedrept blasfemii. Si nu te teme de acest barbar, imparate, ci

porunceste sa fim chema^i noi amindoi si asculta in liniste cele ce vom
spune intre noi. Caci eu ii voi infrina in asa masura limba, incit nu

va cuteza sa ceara ceea ce nu se cuvine sa fie dat. Auzind acestea impa-

ratul s-a bucurat si i-a chemat pe amindoi a doua zi. Atunci Gaina si-a

expus cererea ; loan il contrazicea, spunind : Nu se cade ca un imparat

care respects credin^a sa cuteze ceva impotriva poruncilor divine. Cum
celalalt raspunse ca si el trebuie sa aiba un loc de rugaciune, loan a

spus : Peste tot i$i este deschisa casa lui Dumnezeu si nimeni nu te

impiedica sa te rogi. Iar Gaina spuse : Dar eu sint de alta credin^a si cer

sa am un templu impreuna cu ai mei. Caci am indeplinit multe indato-

riri pentru republica romana si nu trebuie sa fiu respins in cererea

mea. loan ii spuse : Ai primit multe raspla^i si unele care depasesc re-

vendicarile tale, fiind facut comandant de osti si in plus ai fost impo-

dobit si cu toga consulara. Ar trebui sa te examinezi cine ai fost pina

acum si sa te privesti cum esti acum, si cum era vechea saracie, si cum
este starea ta de acum ; cu ce haine erai imbracat inainte de a trece

Istrul, §i cum e§ti acum. Examineaza deci ca putinele indatoriri ti-au

adus foarte mari rasplati si nu fi ingrat cu cei care te cinstesc ! Acel

mare inva^at i-a inchis gura lui Gaina cu aceste cuvinte si 1-a silit sa

taca. (Teodoret, V, 32).
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Asa ca, in timp ce Gaina dorea sa puna mina pe imperiu, desi

intre timp il asigurase pe imparatul Arcadia de credin^a lui in fa^a

fericitei martire Eufemia, in Calcedonia, el revenea la gindurile lui §i

staruia in intenfta lui. Si pentru ca in timpul zilei nu putea sa infap-

tuiasca nimic, a uneltit sa trimita barbari in timpul nop^ii si sa dea foe

palatului. Atunci s-a vazut limpede cum apara Dumnezeu orasul. O
ceata de ingeri, cu trupuri enorme, si inarmati, le-a aparut barbarilor

trimisi de el pentru a incendia si prada. Barbarii, crezind ca sint sol-

da^i, au plecat. Cind i s-a anun^at acest lucru lui Gaina, i s-a parut

ceva de neerezut. Caci stia ca intreaga armata a fost raspindita prin

oras. De aceea, in noaptea urmatoare a trimis alti barbari. Dupa ce i

s-a anun^at acelasi lucru, caci ingerii au aparut iarasi in aceeasi aratare,

in cele din urma, iesind chiar el cu multimea sa, a avut si el experien^a

minunii ; si crezind ca de fapt in timpul zilei armata se ascunde, a pus

paza in timpul noptii. Si asa, neputind realiza nimic in launtrul orasu-

lui, a plecat in Tracia, dovedindu-si pe fata intentiile ostile. (Socrate,

VI, 6). Dupa ce a trecut oarecare timp, Gaina si-a dat pe fata tirania

pregatita indelung. Adunind armata, a raspindit-o prin intreaga Tracie.

Aflind acestea, si judecatorii si poporul erau ingroziti. Nimeni nu in-

draznea sa i se impotriveasca, si nici sa trimita o solie la el, caci se

inspaimintau de cruzimea barbarilor. Atunci imparatul, lasindu-i pe

to-ti ceilalti ca unii care se temeau, 1-a insarcinat pe preasfintul barbat

loan cu povara soliei. El, fara sa-si mai aminteasca de impotrivirea ce-

luilalt, nici de dusmaniile care erau evidente, a plecat degraba in Tra-

cia. Iar acela, cunoscind cine e solul si increderea dobindita astfel pen-

tru credin^a lui, i-a iesit inainte pe un drum lung §i i-a privit indelung

mina dreapta si apoi le-a poruncit fiilor lui sa-i sarute genunchii lui

sfinti. loan a avut o asemenea virtute, incit ii silea si pe cei mai de

temut oameni sa se umileasca si sa se teama. (Teodoret, V, 32 si 33).

CAPITOLUL VII

DESPRE DISPUTA IVITA INTRE MONAHII EGIPTENI :

DACA DUMNEZEU ESTE CU TRUP SAU FARA TRUP

In vremea aceea disputa iscata era : daca Dumnezeu are corp

si are infatisare ca a omului, sau nu are corp si in nici un caz nu are

infa^isare omeneasca. Din aceasta discutie s-au nascut o mun;ime de

oerturi §i controverse, fiecare sustinind altceva. Cei mai simpli dintre

monahi gindeau ca Dumnezeu are corp si infati§are omeneasca. Cei mai

mul^i insa ii contraziceau zicind ca Dumnezeu nu are corp si e lipsit de

forma corporala. De acord cu acestia era si episcopul Teofil din Alexan-
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dria, astfel incit in biserica in fa^a poporului se impotrivea acelora care

sustineau un Dumnezeu cu forma omeneasca si recunostea un Dumne-
zeu fara corp, dupa invaptura lui. Auzind acestea monahii din Egipt

au venit la Alexandria si au a^at o razvratire impotriva lui Teofil, ca

unul lipsit de pietate, asa ca se straduiau sa-1 omoare. Aflind aceasta,

Teofil se gindea cum sa scape de moarte. Luindu-i pe unii cu binisorul

le-a vorbit astfel : Eu va vad pe voi ca si chipul lui Dumnezeu. Cu
acestea i-a indepartat de la el pe monahi. Dar acestia spusera : Daca

spui adevarat, ca chipul lui Dumnezeu este ca si al nostru, anatemati-

zeaza car^ile lui Origen. Caci ceva din ele este contrar parerii noastre.

Si daca nu faci aceasta, fara indoiala vei sus^ine cele care sint ale ne-

credinciosilor si ale razvratitilor impotriva lui Dumnezeu. Eu, spuse

Teofil, fac ce dori^i voi, nu va inversunati impotriva mea. Caci si eu sint

dusman al car^ilor lui Origen si ii invinova^esc pe cei care le accepta.

In felul acesta i-a indepartat pe monahi si poate ca problema aceasta

a fost lichidata pina acum.

Dupa aceasta s-au intimplat urmatoarele. In fruntea minastirilor

Egiptului erau patru barbati frati : Dioscur, Ammonie, Eusebie, Euti-

mie, care, pentru inaltimea lor, erau chema^i Lungi, straluciti prin

via^a si vorba lor si de aceea distinsi printre cei din Alexandria. Si

episcopul Teofil ii previa. De aceea 1-a facut episcop in Ermopol pe

Dioscur, sustinindu-1 cu tarie. Acesta 1-a rugat pe Teofil insa ca doi

dintre ceilal^i sa locuiasca cu el si imediat ce a fost facut episcop a obti-

nut sa-i faca clerici si i-a numit economi ai Bisericii. Cum insa ei se

framintau pentru ce motiv indeplineau o mai mica activitate la con-

vie^uirea cu acela, si cu trecerea timpului vedeau ca erau raniti in su-

flet, in timp ce episcopul avea o viata de boga^ii si silinta mare sa strin-

ga aur, au refuzat sa mai stea cu el si cautau mai degraba o locuinta in

desert.

Celalalt, necunoscind voin^a lor, le-a cerut sa vina la el ; apoi,

vazind ca lor nu le facea placere, s-a miniat si i-a amenintat. Ei insa,

fara sa puna mare pre^ pe acest lucru, au plecat. Teofil, aprins in su-

flet, s-a straduit sa-i nemul^umeasca pe acei barbati in orice chip cu

putin^a. Si il ura totodata si pe fratele lor Dioscur. Se intrista pentru

ca multimea de monahi ii iubea si ii asculta
;

?i stia ca nu poate sa le

faca rau altfel decit sa-i infringa pe monahi. Dovedise chiar ca, vorbind

deseori cu ei, marturiseau ca Dumnezeu nu are trup si nici chip de om,

ca nu cumva din necesitatea unui chip de om sa aiba parte si de pati-

mire de om. Si cum Teofil stia aceasta, ca sa se razbune, a schimbat

ceea ce predicase bine inainte. Trimitindu-i in sihastrie a cautat mai

mul^i monahi simpli si lipsiti de viata spirituala, spunind ca nu trebuie
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sa-1 urmeze pe Dioscur si nici pe fratii lui care spun ca Dumnezeu nu

are trup. Caci Dumnezeu, dupa Sfinta Scriptura, are si ochi, si urechi,

si miini, si picioare, ca si oamenii. Dar Dioscur si adep^ii lui, urmindu-1

pe Origen, au introdus o invaptura blestemata, ca si cum Dumnezeu

nu ar avea nici ochi, nici urechi, nici miini, nici picioare. Multi dintre

monahi au fost amagiti de aceasta erezie si s-a iscat o razmeri^a teri-

bila. Dar barbatii incercati nu au fost corupti, insa cei simpli, din zelul

credintei, s-au rasculat din nou impotriva fratilor. Si impartindu-se in

doua se napusteau unii asupra celorlalti. Adeptii lui Teofil ii numeau

pe fra£i origenisti si necredinciosi ; iar ceilalti ii numeau humani-for-

miani pe adeptii lui Teofil. In urma acestui fapt s-a iscat o rascoala

imensa, Teofil a venit in Nitria cu multime inarmata impotriva lui

Dioscur si a fratilor sai. Dar acestia au scapat de primejdie prin fuga.

(Socrate, VI, 7).

CAPITOLUL VIII

CUM AU FOST INCEPUTE IMNELE NOCTURNE
DE CATRE IOAN

In vreme ce in Egipt se petreceau acestea, loan din Constantinopol

intarea invatatura §i era bine vazut de toti, pentru ca el, primul, a adau-

gat la predici imne nocturne. Arienii, dupa cum s-a mai spus, isi ^ineau

adunarile in afara de oras. Dar simbata si Duminica, aaunindu-se pe la

por^i si prin porticuri, intonau imne si antifoane compase dupa dogma

ariana. Si facind asa in cea mai mare parte a noptii, in zori, iesind pe

poarta cu corurile lor prin mijlocul orasului se indreptau spre biserica

lor. Si cum nu incetau sa faca acest lucru aproape ca o dojana adusa

ortodocsilor, adesea cintau chiar : Unde sint cei care spun ca unul sin-

gur este in trei puteri ? — atunci loan, temindu-se ca cei simpli sa nu

fie atrasi de cintece de acest fel, a hotarit ca si poporul sau sa petreaca

noaptea in imnuri, ca sa umbreasca lucrarea acelora si ca sa intareasca

marturisirea celor credinciosi. Insa stradania lui loan, foarte utila, s-a

sfirsit cu tulburare si cu primejdii. Caci atunci cind imnurile homousie-

nilor apareau mai limpezi in timpul nop$ilor (caci facusera si cruci de

argint care erau purtate cu luminari de ceara, pentru plata carora con-

tribuia Eudoxia Augusta), atunci arienii impinsi de zel, s-au napustit

pina la omor. !ntr-o noapte, la o incaierare, a fost lovit cu o piatra in

frunte Briso, eunucul Augustei, care fusese destinat sa se ocupe de

imnuri. Dar si unii din popor au murit din ambele parti. Si din pricina

acestor miscari, imparatul a interzis arienilor sa mai intoneze in pu-

blic imnuri. (Socrate, VI, 8).
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CAPITOLUL IX

CUM I S-A ARATAT EPISCOPULUI IGNATIE 163

VEDENIA 1NGERILOR PREAMARINDU-L PE DUMNEZEU

Trebuie spus totusi de unde au ineeput sa se intoneze in Biserica

antifoanele. Ignatie, al treilea episcop in Antiohia Siriei dupa apostolul

Petru, care isi ducea via^a impreuna cu apostolii, a avut o viziune a

ingerilor, ca si cum ar cinta in cor imnuri Sfintei Treimi. Acest fel de

viziuni s-a dovedit ca s-a transmis Bisericii din Antiohia si de acolo a

trecut la toate Bisericile. (Socrate, V, 8).

CAPITOLUL X

DESPRE DUSMANII LUI IOAN

Se spune ca loan, intre altele, si-a atras ura imparatesei si din

cauza lui Severian, episcop de Gabala. Caci acest Severian si Antioh de

Ptolemaida erau amindoi foarte buni oratori si foarte bine pregattyi sa

propovaduiasca in biserica. A venit la Constantinopol mai intii Antioh

care, dupa ce s-a remarcat prin darul vorbirii si a facut bani multf, s-a

intors in tirgul sau. Cu aceeasi rivna a venit dupa el Severian, care a

vazut cum loan tinea in biserica adesea cuvintari minunate §i cum era

respectat de oamenii de frunte, avind trecere chiar la imparat §i la im-

parateasa. Cind a plecat in Asia, loan i-a incredin^at lui Biserica. I-a

incredintat-o pentru ca se incredea in lingu^irile lui §i-l iubea cu ade-

varat. Cind insa a auzit de la Serapion ca el ci§tiga din ce in ce mai

mult pretuirea ascultatorilor, loan, cuprins de invidie, s-a intors din

Asia. Intimplindu-se ca Serapion in mod inten^ionat sa nu se ridice cu

respect la trecerea lui Severian, acesta a strigat cu exasperare : Daca

Serapion va muri cleric, Hristos nu S-a facut om. Din aceasta cauza,

acuzat de Serapion ca defaimator §i rostitor de blasfemii impotriva lui

Dumnezeu, a fost izgonit de loan din localitate. Cind imparateasa a

aflat de la rudele lui Severian de aceasta pedeapsa, a intervenit ca el

sa fie rechemat de la Calcedon. loan, insa, de§i mult,i il rugau, nu se

lasa induplecat, pina ce imparateasa insasi, punindu-i la picioare in Bi-

serica Apostolilor, pe fiul sau Teodosie, 1-a rugat cu toata plecaeiunea

sa-1 reprimeasca pe Severian in bunele sentimente de mai inainte. (So-

zomen, VIII, 10).

163. Sfintul Ignatie Teoforul a primit cununa de martir la Roma, In anul 107.

Este autorul Scrisorilor catre Eieseni, MagnezTii, Tralieni, Romani, Filadeltieni,

Smirneni ?i catre Sllntul Policarp al Smimei.

26 — Casiodor
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Intre timp au venit monahii din pustiu la Constantinopol, impreuna

cu Dioscur si cu fratii lui. Era intre ei §i Isidor, mai inainte foarte bun

prieten al lui Teofil, caruia insa mai tirziu i-a deveniit du§man, precum

se va vedea. Era protoprezbiter al Bisericii din Alexandria un oarecare

Petru. Pe acesta Teofil din ura 1-a depus din scaun, invinuindu-1 ca ar

fi primit in sfinta oomunitate pe o femeie maniheiana, oare nu renun-

tase inca la erezie. Si fiindca Petru spunea ca a primit-o la porunca lui

Teofil, iar acesta nega, Petru a cerut marturia lui Isidor ca fapta n-a

savirsit-o fara stirea episcopului. In acel timp Isidor se gasea la Roma,

trimis de Teofil la Damasus sa-1 impace cu Flavian, episcop al Anti-

ohiei.

Cind s-a intors, Isidor a confirmat ca este adevarat raspunsul lui

Petru, spunind ca femeia maniheiana fusese primita din porunca epis-

copului. Miniat, Teofil i-a alungat pe amindoi din biserica. Din aceasta

pricina Isidor, impreuna cu Dioscur si cu ceilalti frati, a venit la Con-

stantinopol sa expuna imparatului si lui loan faptele. loan, aflind aces-

tea, la inceput ii cinstea pe barbati si se bucura de cuvintele lor, dar

inainte de cunoasterea cazului n-a voit sa participe cu ei la slujba reli-

gioasa. Pe cind se petreceau acestea, a venit la Teofil o §tire falsa cs

loan ar fi stabilit legaturi cu ei si ca le dadea ajutor. De aoeea el se pre-

gatea nu numai sa se razbune impotriva lui Dioscur si a lui Isidor, ci ?i

sa-1 scoata pe loan din episcopat. In acest scop a trimis scrisori catre

episcopii fiecarui oras, dar ascunzindu-si intentia, acuzind doar cartile lui

Origen. Apoi si 1-a facut pe Epifanie din Cipru prieten, desi mai inainte

ii fusese dusman, ca si cum despre Dumnezeu n-avea cunostinte adinci

§i-L considera cu forma omeneasca. Astfel, in chip de pocainta a decla-

rat ca-i va urma invat^atura §i a facut sa se tina in Cipru un sinod al

episcopilor pentru condamnarea cartilor lui Origen. Iar Epifanie, sta-

pinit de propria-i simplicitate si pretuire de sine, la sinodul care s-a

tinut a interzis citirea cartilor lui Origen. A trimis apoi o scrisoare lui

loan, in care-1 sfatuia sa renun^e la citirea lui Origen, iar in §edin^a

sinodului sa confirme el insusi ceea ce ei hotarisera. Teofil, apropiindu-

se de preacunoscutul Epifanie si dindu-si seama ca dorintele lui se in-

deplinesc, in sedinta sinodului a eondamnat cartile lui Origen, care mu-

rise cu aproape doua sute de ani inainte, nu pentru ca asta-i fusese in-

tentia, ci din dorinta de a face rau lui Dioscur si sustinatorilor lui. Dar

loan, dind putina importanta celor ce fusesera anun^ate de catre Epifa-

nie §i Teofil, se sirguia in domeniul invataturii bisericesti si inflorea in

ea, fara sa se ingrijeasca in vreun fel de cele ce se puneau la cale im-

potriva lui.
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Cind s-a vazut bine ca Teofil cauta sa-1 Mature pe loan, atunri

si dusmanii lui loan 1-au urmat pe Teofil. Mul$i clerici, multi dintre

mai marii palatului, gasind timpul potrivit, unelteau tinerea unui sinod

la Constantinopol impotriva lui loan, cerind aceasta si prin scrisori si

verbal. Asadar s-a marit ura impotriva lui loan din pricina episcopilor

Severian si Antioh, cum s-a aratat mai sus. (Socrate, VI, 9 si 10).

CAPITOLUL XI

CUM A DEVENIT EPIFANIE CIPRIOTUL
DUSMAN LUI IOAN

Nu dupa mult timp, a venit la Constantinopol episcopul Epifanie,

aducind cu el condamnarea cartilor lui Origen, condamnare care nu ho-

tara si excomunicarea lui Origen, ci numai interzieerea cartilor lui. Du-
cindu-se asadar la biserica Sfintului loan, situata la sapte mile de oras,

dupa ce a luat parte acolo la o adunare si la sfin^irea unui diacon, a

venit iarasi in cetate si n-a vrut sa primeasca invitatia lui loan din

cauza lui Teofil, preferind gazduirea in casa destinata acestui scop. Apoi

a chemat pe episcopii prezenft si le-a citit condamnarea, dar cei mai

multi n-au acceptat ca faca acest lucru. Dintre acestia din urma a facut

parte si Teotim, episcopul Scitiei, care a raspuns astfel : Eu, a zis el, o

Epifanie, nici n-aduc injurii celui care n-a apucat sa se repauzeze bine,

nici nu ma grabesc sa spun vreo blasfemie impotriva lui, condamind

ceea ce n-au condamnat inaintasii nostri, mai ales ca nici nu gasesc vreo

invatatura rea in cardie lui Origen. Apoi aducind cardie lui Origen a

citit din ele si le-a aratat ca fiind in acord cu invatatura bisericeasca.

Si mai deparfte a zis : Cei ce le aduc acuzatii inseamna ca nu le cu-

nosc. Acestea se spune ca a raspuns lui Epifanie episcopul Teotim, eel

foarte cunoscut prin corectitudinea vietii sale.

Dar fiindca foarte multi detractori il resping pe Origen ca eretic, nu
mi se pare fara rost sa spun citeva cuvinte despre acestia. Oamenii de

nimic, care nu pot sa se afirme prin ei insisi, incearca sa se arate ca

sint ceva prin calomnii. Asa au patit mai intii Metodie, episcopul Olim-

pului din Licia, apoi Eustatie, mare pentru putin timp, si dupa el Apo-

linarie, iar mai de curind Teofil. Unii se fereau de Origen, iar altii au

ajuns sa-1 acuze din alte motive. Metodie, desi mai intii se departase

mult de Origen, dupa aceea, caindu-se oarecum, a inceput sa spuna cu-

vinte de admiratie despre el si, in dialogul pe care 1-a intitulat Xenojon,

glasuieste astfel : Dar ce sa mai vorbesc despre plingerile acelora impo-
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triva lui Origen ? Acuzatiile ce i se aduc sint cu totul de^arte, fiindca

ei nu numai ca nu gasesc nimic rau in credinta lui despre Sfinta Treime,

ci dimpotriva descopera la el mai multe marturii de pietate si corecti-

tudine. Iar Atanasie, aparator al Sinodului de la Niceea, in car^ile sale

impotriva arienilor il ia cu voce tare pe acest barbat ca martor al cre-

dintei sale, unindu-si car^ile lui cu ale sale si zicind : Minunatul si mult

ostenitorul Origen, aducindu-ne marturie despre Fiul lui Dumnezeu,
spune ca El exista din vesnicie cu Tatal. Asadar defaimatorii lui Origen

nu-1 cunosc, aducind blasfemii chiar lui Atanasie care-1 lauda. Dar des-

pre Origen este destul atit. Acum sa mergem cu istoria mai departe.

(Socrate, VI, 11 si 12).

CAPITOLUL, XII

CUM L-A PRIMIT IOAN PE EPIFANIE

loan al Constantinopolului nu s^a suparat ca Epifanie a dat dispo-

zitii in biserica lui in afara regulilor, ci dimpotriva 1-a rugat sa ramina

cu el intre episcopi. El a raspuns ca nici nu ramine, nici nu se roaga

impreuna cu el, daca nu-i alunga din ora§ pe Dioscur §i pe cei ce erau

cu el §i daca nu subscrie §i el la condamnarea car^ilor lui Origen. Pen-

tru ca loan amina sa faca aceasta, spunind ca nu e bine sa procedeze

prea indraznet inainte de a cunoaste punctul de vedere general, Epifanie

a fost instigat de dusmanii lui loan la aceasta hotarire. Anume, fiindca

avea loc o reuniune in Biserica Apostolilor, 1-au pus pe Epifanie sa

treaca in fata poporului §i sa condamne cartile lui Origen, declarindu-

se si impotriva lui Dioscur ca §i a adeptilor lui, precum §i impotriva lui

loan, ca aparator al lor. Acestea au fost anuntate lui loan. Dar in ziua

urmatoare cind a venit Epifanie la biserica, Serapion a spus din partea

lui loan aceste cuvinte : Multe ai savirsit, Epifanie, impotriva regulilor.

In primul rind ca ai facut in biserica hirotoniri care erau de dreptul

meu. Apoi fiindca fara porunca mea, din proprie autoritate ai facut

slujba religioasa si, in fine, fiindca fiind invitat te-ai scuzat, iar acum
din nou te increzi in tine insuti. De aceea baga de seama sa nu se pro-

duca vreo tulburare in popor ?i sa-ti pricinuiesti astfel singur vreo pri-

mejdie. Cind a auzit acestea, Epifanie s-a infrico^at si a plecat din bi-

serica. Dar unii spun ca, dupa ce el a plecat spre Cipru, a trimis lui loan

aceste cuvinte : Sper ca nu vei muri episcop, cuvinte la care a primit

acest raspuns : Sper ca nu te vei intoarce in patria ta. Nu stiu daca s-au

spus intr-adevar aceste cuvinte ; dar amindoi au avut totu§i acest sfir-

sit. Caci Epifanie n-a ajuns viu in Cipru, pentru ca a murit in corabie,

iar loan, la scurt timp in urma, a fost scos din episcopat. (Socrate, VI, 13).
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CAPITOLUL XIII

DE CE SI PRIN CINE A DEVENIT IMPARATEASA
DUSMANA A LUI IOAN

SI CUM A FOST ACESTA TRIMIS IN EXIL

Dupa ce a plecat Epifanie i s-a adus la cunostin^a lui loan ca Eu-

doxia il inarmase pe acela impotriva lui. De aceea, aprins de minie, el

a tinut in fata poporului o ampla cuvintare plina de insulte la adresa tu-

turor femeilor. Poporul a in^eles aceasta cuvintare ca fiind rostita im-

potriva imparatesei si asa a ajuns la urechile imparatului. Aflind 51

imparateasa de aceasta cuvintare, a interpretat-o ca pe injurie la adre-

sa ei si s-a plins imparatului, spunindu-i ca tot ce se spune impotriva

ei este in acelasi timp si o insulta a lui. De aceea a trebuit ca Teofil

sa $ina cit mai repede un sinod contra lui loan. Aceasta o dorea si Se-

verian, care acum ii era dusman. A venit Teofil asadar si a pus in mis-

care pe mul^i episcopi, adunindu-se astfel si mul$i dusmani ai lui loan,

intre care si cei scosi de el din episcopal S-au adunat to^i cu aceleasi

sentimente la Calcedon, unde era atunci episcop Cirin, care spunea multe

vorbe urite impotriva lui loan, numindu-1 mindru si neevlavios, iar

episcopii se complaceau in astfel de birfeli. Atunci episcopul Maruthas

din Mesopotamia, fara sa vrea, 1-a calcat pe picior pe Cirin, care, din

cauza durerii, n-a putut sa treaca in Constantinopol cu episcopii ; altii

insa au trecut. (Socrate, VI, 15). Dupa aceea, insa, piciorul a inceput sa-1

doara din ce in ce mai rau, pina ce a trebuit sa §i-l amputeze, fiindca tot

corpul intrase intr-un proces de infect^ie. A patimit o vreme, tirindu-se

numai cu un picior, si dupa putin timp a decedat. (Sozomen, VIII, 16).

Lui Teofil nimeni nu i-a iesit in intimpinare la sosirea din Alexan-

dria si nici nu i s-a facut vreo cinstire, fiindca se stia ca vine ca dus-

man. Dar marinarii alexandrini, care se gaseau atunci in port pentru

transporturi de grine, intilnindu-1 i-au acordat tot respectul. Venit la

Constantinopol, a refuzat sa intre in biserica si a primit gazduire in casa

Augustelor numita Placidiana. De aci au inceput sa se urzeasca unelti-

rile impotriva lui loan. Caci acum nu se aduceau in discu^ie numai car-

tile lui Origen, ci se faceau acuzat;ii grave pentru fapte nepermise. Ast-

fel pregatindu-se lucrurile, episcopii s-au adunat intr-o suburbie a Cal-

cedonului, numita a lui Rufin, unde este o biserica zidita in cinstea

Apostolilor Petru si Pavel, chemindu-1 acolo pe loan sa raspunda la acu-

zatiile ce i se aduceau. Au poruncit sa vina cu el si Serapion si preotul

eunuc Tigriu si citetul Paul ; caci si acestia erau acuzaft impreuna cu

loan. Dar acesta ii refuza, ca fiind dusmani, si cerea sa se convoace un
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sinod ecumenic. Fara nici o intirziere 1-au convocat de patru ori. Dar

fiindca el nu voia sa vina si cerea convocarea sinodului, 1-au condam-

nat fara vreo alta invinuire, decit ca, fiind chemat, n-a voit sa se pre-

zinte. Iar spre seara, cind s-a aflat de aceasta hotarire, poporul s-a de-

dat la cele mai mari tulburari si multimile, adunindu-se noaptea, nu

ingaduiau ca el sa fie ridicat din biserica, ci strigau sa se convoace un

sinod mai mare, in care sa fie examinate invinuirile. Pina la urma, im-

paratul a poruncit ca loan sa fie ridicat si dus in surghiun. Aflind

acestea loan, a treia zi dupa condamnare, pe la amiaza, s-a predat fara

stirea poporului. Caci nu voia sa se produca vreo razvratire din pricina

lui. Asa a fost dus in exil.

Dar in popor a izbucnit o mare revolta, astfel incit multi, chiar

dintre dusmanii lui, au inceput sa-si schimbe sentimentele, spunind ca

el a suferit o calomnie, desi cu pu^in inainte voiau sa-1 vada depus din

scaun. Astfel ca toti vociferau impotriva imparatului si a sinodului

preotilor, dar mai ales impotriva lui Teofil. Caci nu puteau ramine

ascunse masinatiile acestuia, care erau date pe fata prin multe indicii,

mai ales ca el comunicase lui Dioscur si confratilor lui cum se ajunsese

la exilarea lui loan. Atunci as,adar chiar si Severian, vorbind in biseri-

ca, se lepada de loan, zicind : Desi nu e vinovat de vreo alta fapta, este

suficienta totusi pentru condamnare trufia lui. Caci toate pacatele se

iarta oamenilor, dar «Dumnezeu celor mindri le sta impotrivav (Iacov 4,

6), precum ne invata Sfintele Scripturi. (Socrate, VI, 14).

CAPITOLUL XIV

CUM S-A INTORS IOAN SI CUM A FOST DIN NOU ATACAT
DE CALOMNIATORI

Izbucnind o razvratire imensa, cu mare freamat al poporului care

striga chiar in fa^a palatului imperial, imparateasa s-a speriat si 1-a

rugat pe imparat sa dea ordin de intoarcerea lui loan. A fost trimis in

acest scop eunucul Breson, dar fiindca loan refuza sa se supuna, a trebuit

sa fie adus cu forta in oras. Pe cind se intorcea, multimea lja insotit cu

mult alai pina la biserica. Si indata ce a intrat in biserica toti il rugau

sa se aseze in scaunul episcopal si sa se adreseze poporului o cuvintare de

pace. El insa, refuzind, spunea ca aceasta trebuie sa se faca prin judecata

sinodului si sa fie trasi la raspundere cei vinova^i de sentin^a ce fusese

data. Toti ardeau de dorinta de a-1 vedea sezind iarasi in locul cuvenit

si de a-i asculta cuvintele de invatatura. Fiindca el tot intirzia, a pre-

valat pina la urma vointa poporului, care 1-a silit sa se aseze in scaunul
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episcopal si sa faca pentru popor rugaciunea obi^nuita de pace. Astfel a

fost constrins chiar sa vorbeasca poporului.

Dar faptul acesta a oferit dusmanilor o alta ocazie de aeuzatie. Mai

intii, cu privire la numirea lui Eraclide, se spune ca Teofil facea agita-

tie ca sa-1 depuna pe loan din aceasta cauza. Eraclide nu era prezent,

dar il judecau ca si cum ar fi fost prezent, acuzindu-1 ca ar fi omorit

pe unii fara judecata, dupa ce-i trimisese legati in lanturi cu alai umi-

litor prin mijlocul orasului Efes. Si pe cind o parte sus^ineau ca loan

sa fie audiat cum cere dreptatea, alexandrinii oereau sa fie chemati ca

acuzatori ai lui Eraclide. De aci s-a produs, intre poporul din Constan-

tinopol si eel din Alexandria, o grava ciocnire, care s-a soldat cu multi

morti si raniti. Vazind eele intimplate, Teofil a fugit repede in Alexan-

dria. Aceasta au facut si alti episcopi, in afara de citiva, care erau trup

si suflet alaturi de loan.. De tot ce s-a intimplat a fost gasit vinovat

Teofil. Minia impotriva acestuia a crescut datorita faptului ca el din nou

a adus in discutie cartile lui Origen. Intrebat de cineva cum se intoarce

la ceea ce a combatut mai inainte, el a raspuns : Carole lui Origen sint

asemenea unei pajisti pline de tot felul de flori ; ce gasesc in ele bun

culeg, iar ce intilnesc cu spini evit, ca sa nu ma intepe. Acestea a ras-

puns Teofil, fara sa se gindeasca la cuvintele prea inteleptului Solomon,

care zice : «.Cuvintele celor intelepti sint ca ghimpii si ca acele» (Intel.

Sol. 12, 11). Din aceasta cauza, Teofil parea in fata tuturor vrednic de

dezaprobare. Iar Dioscur, episcopul Ermopolei, la pu^in timp dupa fuga

lui Teofil, a murit si a fost inmormintat in vestita biserica intemeiata la

Stejar, unde a avut loc sinodul in cauza lui loan. (Socrate, VI, 14 si 15).

Cit a stat loan in exil, locuia linga strimtoarea Pontului numita

Hieron. Si fiindca intr-o noapte un cutremur de pamint a avariat orasul

capitals imperials, au fost trimisi in graba soli la el, cu rugamintea sa

se intoarca in oras si prin rugaciunile lui sa indeparteze primejdiile.

Dupa cei trimisi s-au adaugat altii si apoi altii, astfel ca se umpluse

Bosforul de soli. Cind a aflat aceasta, §i poporul eel preacredincios a

acoperit valurile Proponitidei 164 cu corabii. Toti au iesit cu lumi-

nari si opaite aprinse pentru intoarcerea pastorului lor. (Teodoret, V, 34.)

Intorcindu-se Teofil in Heropole, fiindca episcopul acelei ceta^i mu-

rise, cetatenii 1-au ales in locul vacant pe monahul Nilamnion. Dar,

fiindca el nu primea, Teofil 1-a indemnat sa nu respinga sacerdotiul

incredintat. El a promis atunci ziclnd : Astazi se va implini ceea ce

164. Marea de Marmara aflata intre Marea Egee §i Marea Neagra.
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place Domnului. In ziua urmatoare, venind la chilia lui mai multi cu

aceeasi rugaminte, Nilamnion a zis ; Mai intii sa ne rugam, Teofil 1-a

laudat pentru aceasta si toti s-au rugat. Dar Nilamnion odata cu acea

rugaciune si-a gasit si sfirsitul vietii. (Sozomen, VII, 19).

CAPTTOLUL XV

IN CE FEL A TRATAT IOAN PE AUGUSTA

loan era ocupat cu invatatura si 1-a rinduit pe Serapion episcop al

Eracleii Traciei. Aceasta a fost pricina pentru si mai mare ura impotriva

lui. Caei dupa putin timp s-a aflat ca s-au intimplat urmatoarele in

aceasta privinta. S-a asezat o statuie de argint a imparatesei Eudoxia

imbracata in hlamida, pe o coloana de porfir, nici prea aproape, nici prea

departe de biserica Sofiei, pe care numai o alee o despartea de pia^a. Pe

acolo se plimba de obicei publicul. Dar loan, socotind ca aceasta este o

injurie adusa bisericii, si-a ascutit iar limba obisnuita sa nu taca. §i

fiindca era nevoie sa induplece pe imparati cu cuvintul rugamintii, pen-

tru interzicerea plimbarii publice pe acea alee, in loc sa procedeze cu

duhul blindetii, a inceput sa sfisie cu puterea cuvintului pe cei ce au

ingaduit sa fie folosita acea alee pentru plimbare. Augusta imparateasa

din nou a socotit ca aceasta inseamna o insulta adusa majestatilor impe-

riale si din nou a inceput sa pregateasca un sinod de episcopi impotriva

lui loan. Dindu-si seama de aceasta, el a tinut in biserica acea faimoasa

omilie a lui, al carui inceput este acesta : larasi innebuneste Irodiada,

iarasi turbeaza. Din nou danseaza, din nou doreste sa i se dea pe tava

capul lui loan. Acest fapt a aprins si mai mult de minie pe imparateasa.

(Socrate, VI, 16).

CAPITOLUL XVI

DESPRE UNELTIRILE IMPOTRIVA LUI IOAN

Odata a fost prins un individ care voia sa-1 ucida pe loan, dar,

adus prefectului pentru pedeapsa, a fost scos din inchisoare de catre

loan, ca sa nu fie ucis. Altadata un serv al preotului Elpidie repezindu-se

asupra episcopului a voit sa-1 ucida. Dar tinut de cineva 1-a strapuns

cu cutitul, la fel facind si cu al doilea care a incercat sa intervina, si

cu al treilea. Adunindu-se lumea si ^ipind, el i-a ucis pe multi, pina

ce a fost prins si predat organelor de drept. De atunci casa lui loan a

fost inconjurata de popor si el era pazit zi si noapte. (Sozomen, VIII, 21).
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CAPTTOLUL, XVII

DESPRE A DOUA DEPUNERE A LUI IOAN
SI DESPRE SCHISMA FACUTA PENTRU EL

Dupa pu^in timp s-au adunat episoopii Leontie din Ancira Galatiei,

Amonie al Laodiceii, Breson al Traciei Filipiee, Acachie al Bereii din

Siria si alti citiva. In prezenta acestora se agitau iarasi vechii acuzatori.

loan avea incredere in ei, rugindu-i sa formuleze acuza^ia in chip cuviin-

cios. De sarbatoarea Nasterii Mintuitorului, imparatul n-a venit la bise-

rica la slujba religioasa, ci i-a comunicat lui loan ca nu va avea legaturi

cu el, decit dupa ce acesta va fi fost absolvit de acuzatii. Si fiindca, dato-

rita masurilor de securitate luate de popor pentru loan, acuzatorii lui se

temeau foarte tare, episcopii prezenti nu-1 invinuiau de altceva decit

ca dupa depunere el ramasese acasa fara sa respecte hotarirea sinodu-

lui. Dar fiindca el a raspuns ca 65 de episcopi au hotarit sa ramina in

comunitate, Leontie si altii raspundeau zicind : Dar cei mai multi te-au

depus, o Ioane ! Si fiindca loan afirma ca aceasta regula a lor nu apar-

tine ortodocsilor, ci arienilor, caci adunati in Antiohia pentru condam-

narea ratacirii raspindita despre consubstantialitate, din ura fata de

Atanasie, au raspindit aceasta regula, atunci ei 1-au condamnat cu ne-

dreapta satisfactie, neintelegind ca, folosindu-se de aceasta regula, 1-au

depus si pe Atanasie. Acestea s-au petrecut in preajma sarbatorii Pasti-

lor. Dar imparatul i-a comunicat lui loan ca nu poate veni la biserica

fiindca doua sinoade II condamnasera. Lipsea asadar loan si nu urea

la biserica. Dar to^i cei de partea lui, plecind din biserica, au sarbatorit

Pastile in termele numite constantiniene. Cu acestia cei mai multi din-

tre episcopi, preoti si din ceata sacra a clericilor s-au pus in miscare,

intilnindu-se in diferite locuri si numindu-se intre ei ioaniti. Iar loan,

timp de doua luni, n-a iesit nicaieri, pina cind imparatul a poruncit sa

fie ridicat si dus in surghiun. Asa 1-au luat intr-o zi din biserica si au

plecat cu el. Dar citiva dintre ioaniti au incendiat in acea zi biserica.

Si batind vintul, flacarile au cuprins si bazilica senatului. Evenimentele

acestea s-au petrecut in a 20-a zi a lunii ianuarie, in al 6-lea consulat

al lui Onorie si Aristene. Datorita celor intimplate, Optat, prefectul

orasului, care era pagin, din ura fa^a de crestini a pus la diferite feluri

de tortura pe cei mai multi dintre ioaniti. (Socrate, VI, 16).
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CAPITOLTJL XVIII

DESPRE SURGHIUNUL SI MOARTEA LUI IOAN

Izgonit din oras, loan a fost trimis la Cucuz, o localitate mica si

parasita din Armenia. De aci a fost transferat la Pitius 165
, unde se afla

hotarele Pontului si ale imperiului roman, in vecinatatea cruzilor bar-

bari. Dar bunatatea lui Dumnezeu n-a ingaduit ca bravul Sau atlet sa

ramina mult timp in astfel de locuri. (Teodoret, V, 34).

In vrvemea aceasta, intiistatatorul Inochentie al Romei a scris lui

loan si clerului din Constantinopol ca nu e bine sa se dea un succesor

lui loan si nici clerul acestuia sa se supuna altui episcop dintr-o loca-

litate indepartata. Se spune ca loan, pe cind era dus in exil, si-a aflat

printr-o vedenie ziua in care avea sa moara, zi aratata de Basilisc, mar-

tir, in Comana. Acolo, obosit de drum, n-a mai putut suporta durerile

de cap si arsita soarelui si a incetat din viata. (Sozomen, VIII, 26).

Aceasta s-a intimplat in a patrusprezecea zi a lunii septembrie 16°,

in timpul consulatului al §aptelea al lui Onorie si al doilea al lui Teo-

dosie (An. 407). (Socrate, VI, 10).

capitoi^ul xix

CUM ILIRICUL SI OCCIDENTUL
S-AU DESPARTIT DE EPISCOPII RASARITENI

DIN CAUZA LUI IOAN
Mai ales ierarhii Europe! au dezaprobat cauzele care au dus la ne-

dreptatea facuta cu loan. Ei au intrerupt legaturile cu episcopii rasari-

teni. La fel au procedat si ilirienii. Rasaritenii insa, desi cei mai multi

s-au disociat de nedreptatea savirsita, n-au voit totusi sa sfisie trupul

Bisericii. Iar dupa moartea acelui inva^ator al tuturor popoarelor,

episcopii occidentali n-au reluat legaturile cu episcopii Egiptului, Orien-

tului, Bosforului si Traciei, inainte ca numele acelui sfint barbat sa fie

pus intre predecesori. Pe Acachie, care a fost numit dupa el, nu 1-au

socotit demn de pomenit. Iar pe Atticus, succesorul lui Arsachie 167
, care

165. Ora§eI pe malul de Rasarit al Marii Negre.
166. Sfintul loan Gura de Aur a murit in localitatea Comana la 14 septembrie

407. Ultimele lui cuvinte au fost : «Slava lui Dumnezeu pentru toate». In 438, rama-
Sitele sale pamintesti au fost aduse la Constantinopol si a,sezate in biserica «Sfintii

Apostoli». Biserica Ortodoxa 11 sarbatoreste la 13 noiembrie, singur, si impreuna cu
Sfintul Vasile eel Mare si cu. Sfintul Grigorie de Nazianz la 30 ianuarie, numifi
impreuna «Mari Dascali ai lumii si Ierarhi».

167. In lista Patriarhilor de Constantinopol, dupa Sfintul loan Gura de Aur
figureaza Arsachie, de la 27 iunie 404 la 11 noiernbrie 405, apoi Atticus, de la incepu-
tul lui martie 406 pina la 10 octombrie 425.
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1

trimitea repetate solii si cerea garant^ii de pace, 1-au confirmat numai
dupa ce numele lui loan a fost inscris in diptice (registrele episcopate).

(Teodoret, V, 34).

CAPITOLUL XX

DESPRE HIROTONIREA LUI ARSACHIE CONSTANTINOPOLITANUL
SI DESPRE URA FATA DE EL DIN PRICINA LUI IOAN

Dupa trecere de citeva zile, a fost hirotonit episcop al Constantino-

polul Arsachie, frate al lui Nectarie, foarte inaintat in virsta, avind

peste 80 de ani, care a condus la inceput episcopatul cu foarte mare

blindete. (Socrate, VI, 17).

Apoi si-a schimbat atitudinea cind a fost vorba de cei ce-1 iubeau

pe loan. Fiindca acestia nu voiau sa aiba vreo legatura cu Arsachie, nici

"macar pentru rugaciune, ci, precum s-a spus, celebrau cele sfinte sepa-

rat, prin cele mai retrase si mai indepartate locuri ale orasului, el a de-

nuntat aceasta stare de lucruri imparatului. S-a dat ordin sa se intervi-

na cu forta armata, §i poporul a fost pus pe fuga cu pietre si cu cio-

mege. Iar pe cei mai cunoscuti si mai statornici in dragostea fata de

loan i-a dus la inchisoare. Pe de alta parte soldatii, abuzind de incre-

derea ce le-a fost acordata, cum se intimpla in asemenea imprejurari,

jefuiau femeile de podoabe, luind cu forta cingatori de aur, bratari,

margele, parfumuri, inele, diademe, smulgindu-le cerceii cu urechi cu

tot. S-a produs in oras o foarte mare tulburare, cu vaiete si gemete.

Totusi, dragostea fata de loan n-a putut fi inabu^ita pe calea aceasta,

chiar daca cei mai multi nu indrazneau sa se adune intre ei nici la piata

nici in bai. Pentru unii era periculos sa ramina si acasa, astfel ca para-

seau orasul si multi barbati si foarte multe femei si fecioare demne de

lauda prin virtutea vietii lor au fugit. (Sozomen, VIII, 23).

In acel timp a cazut o grindina puternica in Constantinopol si in

comunele suburbane. Aceasta s-a intimplat in al saselea consulat al lui

Onorie si Aristene (An. 404), in a treizecea zi a lunii septembrie. Se

spune ca din minia lui Dumnezeu a cazut grindina, pentru ca fusese

condamnat loan fara judecata. Acestor vorbe le-a dat temei de incre-

dere moartea imparatesei, petrecuta foarte repede, caci a murit in a

patra zi dupa grindina. (Socrate, VI, 17).

Atunci si Cirin, episcopul Calcedonului, care-i facuse mult rau lui

loan, a murit cu piciorul amputat (Sozomen, VIII, 16).
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Al^ii spuneau totusi ca loan a suferit pe drept, fiindca tolerase

multe biserici ale novatienilor, quartodecimanilor §i ale altor eretici.

(Socrate, VI, 17).

CAPITOLUL XXI

DESPRE CITETUL EUTROPIE, PEDEPSIT CU 1NCHISOARE
DIN CAUZA LUI IOAN

In acel timp a fost inchis si citetul Eutropie, banuit ca ar fi parti-

cipat si el la incendierea bisericii. Initemnitat, a fost supus la multe chi-

nuri si in curind a murit. Cred ca trebuie amintit ce s-a intimplat cu

acesta. Cineva a visat ca a vazut pe un barbat voinic si frumos stind

linga altar, cinstind pe martirul Stefan si spunind ca nu se mai gasesc

nicaieri barbatl buni, ca el a cutreierat tot ora§ul §i ca n-a gasit pe nici

unul in afara de Eutropie. Dupa ce s-a trezit, el a povestit prietenilor

visul pe care-l avusese. Apoi, cautind pe cei care fusesera arestaft de

prefect si snopiti in bataie, a gasit pe Eutropie §i i-a povestit visul. Iar

el plingind a rugat sa afle ceva despre eel pe care-l vazuse in vis. Si

cum prefectul aresita pe multi §i nu descoperea pe faptasii incendiului,

detinind si citeva femei, le indemna sa-1 accepte ca episcop pe Arsachie,

dar multe au refuzat. Intre ele una, pe nume Olimpiada, socotind ne-

drept sa dea satisfactie ticalo^iei, a zis : Adu-mi si mai mul^i defaimatori

si supune-ma la chinuri si mai mari ; nu este legiuit pentru mine sa-1

ascult pe Arsachie si sa fac ceea ce nu e permis celor pio§i. Si fiindca

prefectul n-o putea face sa mearga la biserica pastorita de Arsachie, a

lasat-o sa piece, dar dupa putin timp a aresitat-o din nou §i i-a aratat

mult, aur, crezind ca in felul acesta ii va infringe statornicia caracte-

rului. Tot in acest timp preotul Tigriu a fost dezbracat, batut la spate

si atit de chinuit incit i s-au desfacut din incheieturi miinile si picioa-

rele. (Sozomen, VIII, 24).

CAPITOLUL XXII

DESPRE MOARTEA LUI ARSACHIE
SI DESPRE NUMIREA LUI ATIC CA EPISCOP

Arsachie, dupa ce a mai trait pu^in timp, a murit cind urma consula-

tul al doilea al lui Stilicon si Antemie (An. 405), in a unsprezecea zi a

lunii noiembrie. Dupa moartea lui a inceput o mare lupta pentru epis-

copatul Constantinopolului. Si fiindca din cauza aceasta au trecut patru

luni, cind au urmat la consulat Arcadie pentru a saptea oara si Probus

(An. 406), a fost numit episcop Atic, armean de neam, de fel monah, in-

zestrat din tinere^e cu o int/elepciune naturala. (Socrate, VI, 18).
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CAPITOLUL XXIII

DESPRE SUCCESIUNEA DIFERITILOR PATRIARHI

Lui Siriciu, care a condus episeopatul Romei cinci ani, i-a urmat

Anastasie, dupa care a primit dreptuole episcopate Inochentie. A murit

si Flavian care nu eonsimtise la condamnarea lui loan. Dupa moartea

lui Flavian a primit episeopatul Porfirie. Si fiindca foarte multi consim-

tisera sa semneze contra lui loan, in Constantinopol s-a produs o mare

dezbinare, astfel incit cei mai mul^i savirseau liturghia in case particu-

lare si se ajungea la scandaluri, fiindca din bunavoin^a lui Arsachie si

Porfirie, ca si a lui Teofil, episcop al Alexandriei, la dorin^a fruntasilor,

fusese parasita legea care poruncea ca to^i sa vina la biserica, iar cine

nu vine sa fie indepartat. (Sozomen.VIII, 24).

CAPITOLUL XXIV

DESPRE TULBURARILE PE CARE BARBARII

LE PRICINUIAU STATULUI

In acel timp, pe linga dezbinarile din cler, statul era tulburat si de

alte mari neajunsuri. Caci hunii, trecind Istrul, devastau Tracia. De ase-

menea, tilharii Isauriei, venind pina in Caria si Fenicia cu mare mul-

pme adunata, au jefuit orasele si satele prin care trecusera. Tot in acel

timp seful armatelor lui Onorie era Stilicon, un om cu mare autoritate

si avind influenta asupra celei mai mari parti a nobilimii romane. Aces-

ta, intrind in conflict cu generalii lui Arcadie, se gindea sa porneasca

impotriva lor. Atunci, de acord cu Onorie, 1-a numit comandant al ar-

matei pe Alaric, regele go^ilor, si, ajungind in Iliric, 1-a pus prefect acolo

pe Ioviu, ca sa ridice armele contra romanilor si sa supuna pe provin-

ciali sub jurisdic^ia lui Onorie. Si Alaric, dupa ce a adunat pe barbarii

supusi lui si pe locuitorii Dalmat/iei, a venit in Epir, unde n-a ramas

mult timp si s-a intors in Italia fiindca, desi voise sa piece, a fost re-

tinut, cum el insusi a marturisit, prin scrisorile lui Onorie. (Sozomen,

VIII, 25).
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CAPITOLUL XXV

CUM ALEXANDRU, EPISCOPUL ANTIOHIEI,
A ADUS LA UNITATEA BISERICII POPORUL DEZBINAT

In vremea aceea a ocupat episeopatul Alexandriei Chiril 168
,
varul

lui Teofil. Episcop al Bisericii Ierusalimului era loan, un barbat minu-

nat, succesor al lui Chiril. Iar la Antiohia era Alexandra, bun predicates

si dovedind virtute prin multe lucrari. Acesta, urmind lui Porfirie,' care

fusese hirotonit dupa Flavian, a lasat multe amintiri ale clemen^ei sale.

Flavian stralucea prin subtilitatea in^elepciunii sale. Prea sfintitul Ale-

xandru se distingea si el prin cultura lui filosofica si prin binefacerile

fata de cei buni. Acesta, staruind prin rugamin^i, a unit cu restul po-

porului pe cei ce erau de partea lui Eustatie (ceea ce n-au putut face mai

inainte Paulin si dupa el Evagrie) si a organizat o festivitate cum ni-

meni n-a mai vazut vreodata alta. Caci dupa ce a luat cu el pe toti cei

devatati lui, preoti si popor, a venit la locul unde se adunau eusta^ienii

si aducind cintareti de psalmi, care rosteau psalmii intr-o melodie con-

tinua, a umplut toata pia^a de oameni, de la cea mai indepartata poarta

a orasului, pina la biserica mare, facind sa para fluviul de gindire ca

un adevarat fluviu revarsat. Vazind aceasta iudeii, arienii si ramasitele

de pagini au gemut gindindu-se la celelalte suvoaie care se varsau in

marea Bisericii. Acesta a inscris eel dintii numele marelui loan in dip-

ticele eclesiastice. (Teodoret, V, 35).

CAFITOLUL XXVI

CUM A FOST READUS LA CONSTANTINOPOL
TRUPUL LUI IOAN

In timpul ce a urmat, ramasitele acesitui mare propovaduitor au

fost transportate in orasul imperial. Si iarasi poporul eel prea credin-

cios, curgind pe mare ca si pe uscat, a umplut apele Bosforului de lu-

mina opai^elor si a luminarilor aprinse. Aceasta comoara a adus-o acelui

ora's imparatul. Acesta a mostenit numele bunicului si i-a pastrat ne-

atinsa evlavia. Cu ochii si fruntea lipita da racla aceluia, s-a rugat pen-

tru fiii sai Arcadie si Eudoxia, ca sa-i ierte pentru greselile facute din

nestiinta. In curind i-au murit si parintii, lasindu-1 orfan. Dar Dumne-
zeul parintilor si al urmasilor n-a rabdat ca el sa simta umilinta de co-

pil fara parinti. Caci a facut sa fie crescut cu evlavie si i-a pazit impe-

riul fara teama de tulburari, infrinind planurile tiranilor. (Teodoret, V, 26).

Teofil.

168. Episcapul Chiril al Alexandriei nu a fost varul, ci nepotul episcopului



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 415

CAPITOLUL XXVII

DESPRE LAUDELE LUI TEODOSIE CEL TINAR

Acesta, aducmdu-si aminte intotdeauna de binefaceri, cinstea pe

binefacatori si avea partake la imnurile religioase pe surori, care-si

pastrau fecioria prin felul de via^a, considerind hrana de mare pret con-

vorbirile despre cele sfimte si socotind miinile celor saraci comoara ne-

pieritoare. Printul insusi era impodobit cu multe insusiri laudabile, mai

ales cu blindete, ingaduinta si liniste sufleteasca, neprivind niciodata

ca pe ceva sigur ceea ce aduce timpul. Se cuvine sa aratam aceasta pe

fa^a. Un barbat cu o tinuta de monah, dar cu un fel de a fi mai sever,

a venit la imparat sa-1 roage pentru o pricina. Fiindca facuse aceasta

de multe ori, dar nu i se indeplinise rugamintea, 1-a oprit de la intra-

rea in biserica si impunindu-i aceasta ca o obligatie, a plecat. Dar prea

credinciosul imparat, intorcindu-se la palat, la masa de prinz le-a spus

celor de fata ca nu se va aseza la masa pina ce nu va fi scos din lanturi

acel calugar. De aceea a trimis la episcopul orasului sa porunceasca

celui ce-1 legase sa-1 scoata din lanturi. Si cu toate ca episcopul, raspun-

zindu-i ca nu trebuie sa primeasca de la oricine interdic^ia de a intra

in biserica, a intervenit ca acela sa fie eliberat, imparatul totusi nu s-a

socotit dezlegat de interdic^ie pina n-a primit dezlegarea de la eel ce-i

interzisese legatura cu biserica. Templele idolilor, care fusesera para-

site, el a facut sa fie darimate din temelie, pentru ca urma§ii sa nu mai

gaseasca nici o urma a ratacirilor din trecut. Aceasta motivare a dat-o

si in legile sale. Iar cind Roilas, comandantul Scitiei, a trecut Istrul si

cu armata fara numar a jefuit crunt Traciile, amenintind sa asedieze si

sa darime chiar orasul imperial, majestatea divina lovindu-1 cu sageti si

trasnete de sus 1-a ars si pe el si toata armata. (Teodoret, V, 36).

CAPITOLUL XXVIII

DESPRE MINUNILE PETRECUTE IMPOTRIVA PERSILOR

Asa ceva s-a savirsit de catre Domnul si ocrotitorul lui chiar in

razboiul cu persii. Aceia, cind au aflat ca romanii n-au armate la fron-

tiere, au inceput sa atace orasele din apropiere, calcind tratatele de

pace. Nimeni nu dadea ajutor la hotarele devastate, caci imparatul, in-

crezindu-se in legaturile de pace, indreptase generalii si ostirea catre alte

razboaie. Dar atunci a cazut o ploaie mare cu multa grindina, Dumne-
zeu nepermi^indu-le sa inainteze mai mult. Grindina cazuta a impiedi-

cat mersul cailor, facind ca timp de douazeci de ziie ei sa nu se poata
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deplasa decit foarte putin. Ofiterii, adunindu-si armata si asediind din

nou orasul cu nume imparatesc, s-au facut pina la urraa de ocara. Caci

pe cind regele Gororan asedia din toate parole ora§ul inainte numit,

punind in bataie multe masmi de asediu si ridicind turnuri inalte impo-

triva zidurilor cetatii, singur Eunomie, preasfintitul episcop al orasului,

a rezistat, distrugindu-le masinile si zadarnitindu-le atacul. §i cu toate

ca generalii nostri, istoviti de luptele cu dusmanii nu indrazneau sa mai

reziste asediului, el singur luptind a salvat orasul fara devastari. Pe
cind un barbat din pantea dusmanilor, insultind cum se intimpla de

obicei si repetind vorbele lui Rapsac si ale lui Senaherib, amenin^a ca va

da foe templului sfint, acel preasfintit barbat, nemaisuportind nebunia

aceluia, a poruncit ca o balista sa fie impinsa lxnga meterezul numit cu

numele apostolului Toma. §i punind in balista o piatra foarte mare, a

zis : In numele Celui defaimat intinde^i arcul si aruncat;! piatra. §i pia-

tra aruneaita, lovindu-1 in fa^a pe blestematul defaimator, i-a slu^it chi-

pul, i-a spart capul si i-a imprastiat creierii pe pamint. Cind a aflat

aceasta comandantul armatei, care ameninta ca va cuceri orasul, a tacut

si, prin for^a lucrurilor declarindu-se invins, de teama a cerut pace.

Astfel asadar Imparatul tuturor 1-a ocrotit pe acest preacredincios im-

parat, care se marturisea slujitor al lui Dumnezeu §i la toate credincios

(Teodoret, V, 36).

CAPITOL.UL XXIX

DESPRE SUCCESIUNEA EPISCOPALA

In vremea aceasta, lui Inochentie, minunat prelat al orasului Roma,

i-a urmat Bonifaciu.' Lui Bonifaciu i-a urmat Zosim, si lui Zosim,

Celest 169
. La Ierusalim, dupa loan a luat conducerea Bisericii Prailie,

iar la Antiohia, dupa sfintiitul Alexandru a fost rinduit episcop al Bi-

sericii Teodot, oglinda a castita$ii, impodobit cu blindetea §i puritatea

vie^ii. El a amestecat cohorta lui Apoiinarie cu oile sfinte, rugindu-le sa

se uneasca in acelasi staul. Dar in acelasi timp a pornit cu razboi contra

Bisericilor din aceleasi pricini Isdigerdis, regele persilor. (Teodoret

V, 37).

169. Ordinea este urtnatoarea : Zosim I (417—41®), Bonifaciu I (418—422), Celes
tin I (422—432).
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CAPITOXUL XXX

DESPRE VIRTUflLE EPISCOPULUI ABDAS LA PER$I

Abdas era un episcop inzestrat cu foarte multe virtuti. Acesta, fo-

losindu-se de o mare rivna divina, a distrus pireele, ceea ce insemneaza

focul lor, adica altarul Vestei. Caci paginii numesc piree templele in

care pazesc focul, socotind pe Dumnezeu foe. Regele, cind a auzit de la

magi acestea, 1-a chemat pe Abdas. Jj>i la inceput 1-a invinovatit cu blin-

dete, cerindu-i sa reconstruiasca pireul distrus. El insa refuzind si spu-

nind ca nu va face aceasta niciodata, regele i-a raspuns ca va darima

si el toate bisericile. Sosind data fixata pentru aceasta, a luat masuri

mai intii sa fie ucis Abdas si dupa aceea sa fie darimate bisericile. Eu

nu socotesc ca s~a facut bine cu distrugerea Vestei. Caci nici Apostolul,

cind a venit la Atena si a vazut orasul plin de idoli, nu le-a distrus alta-

rele, ci a procedat cu socoteala, invatindu-i despre credinta cea adeva-

rata. Totusi, il admir foarte mult ca n-a voit sa refaca templul distrus,

ci- a preferat sa moara si socotesc ca trebuie cinstit cu cele mai multe

cununi. Caci a adora focul este tot una cu a-i construi templu. De aid

luindu-si asadar furtuna inceputul, a aprins foarte aprig si salbatic su-

fletele tinerilor evlaviosi §i treizeci de ani in sir a durat o groaznica raz-

merita marita oarecum mai mult de alte furtuni. Persii ii numesc magi

pe cei care zeifica elementele naturii. Am aratat cu alt prilej legendele

lor, dind si raspunsuri potrivite la intrebarile acestora. Astfel Gororan,

fiul lui Isdigerdis, luind conducerea imperiului dupa moartea tatalui sau,

a pornit cu razboi contra evlaviei crestine. A inventat impotriva cre^ti-

nilor tot felul de pedepse §i chinuri, pe care nu este cazul sa le descriu

acum. Unora le-au jupuit miinile, altora spatele, altora capetele, ince-

pind de la frunte, pina ce i-au lasat cu teasta goala pina la git. Pe altii

ii lasau complet goi si-i acopereau pe la mijloc cu despicaturi de trestii,

pe care 3e potriveau cu ascutisul pe carnea trupului, pe eare-1 legau

strins cu sfori de jur imprejur, de la cap pina la picioare. Apoi trageau

cu putere trestiile, astfel incit, cind acestea erau trase, ascutisul lor le

sfisia carnea si supliciul acesta le pricinuia dureri nemaipomenite. Un
alt chin consta in saparea unor gropi pe care le astupau bine in toate

parole si virau in ele pe atletii evlaviei, aruncind peste ei multime de

soared mari infometati si legind celor pedepsi^i miinile si picioarele,

ca sa nu poata alunga bestiile. Au mai nascocit si alte chinuri si mai

salbatice, avind ca invatator pe vrajmasul adevarului. Dar n-au putut

infringe virtutea atletilor, care se intreceau sa primeasca prin astfel de

moarte darurile vietii vesnice. Voi aminti totusi de doi sau trei, ca sa

se vada prin ei vitejia celorlalti. (Teodoret, V, 38).

27 — Casiodor
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CAPITOLUL XXXI

DESPRE HORMISDAS, PREA NOBILUL MARTURISITOR
AL LUI HRISTOS LA PERSI

Hormisdas era un mare nobil la persi, care avusese pe tatal sau

prefect. Cind regele a aflat ca acesta este crestin, a cerut sa-i fie adus

si i-a poruncit sa tagaduiasca pe Dumnezeu Mintuitorul. Dar el a ras-

puns : Nu gindesti nici drept, nici folositor, imparate. Caci eel -care este

invatat sa nege cu usurinta si sa dispre^uiasca pe Dumnezeul tuturor,

dispretuieste foarte usor si pe imparat, care este el insusi o parte a

naturii muritoare. Si daca este demn de eel mai mare chin eel care dis-

pretuieste sceptrul tau, imparate, merita sa fie dat tuturor chinurilor eel

ce neaga pe Creatorul a toate. lar imparatul, care ar fi trebuit sa-i ad-

mire intelepciunea, 1-a dezbracat pe bunul atlet de avere si de demni-

tate si i-a poruncit ca gol sa traga de capastru camilele armatei. Si dupa

ce au trecut mai multe zile, privind imparatul de sus, 1-a vazut pe prea

distinsul barbat ars rau de soare si plin tot de praf. Amintindu-si

de patria si de neamul de nastere al barbatului, a poruncit sa fie adus

la el si sa fie imbracat bine, ou haine de in. Apoi, socotind ca atita su-

ferin^a adunata si mila aratata fata de el il vor muia, a zis : Hai, acum

libereaza-te de acea incapatinare si tagaduieste-1 pe fiul dulgherului.

Dar el, plin de rivna pentru Dumnezeu, a rupt imbracamintea §i a arun-

cat-o, zicind : Daca-^i inchipui ca eu imi lepad credinta in felul acesta,

iata, ai, impreuna cu impietatea, darul pe care-1 stapinesti. Contemplin-

du-i aceasta vitejie, 1-a aruncat gol din imperiul sau. (Teodoret, V, 38).

CAPITOLUL XXXII

DESPRE SANES, MARTURISITOR LA PERSI

Pe Sanes, stapin peste o mie de sclavi, fiindca ii rezista si nu ac-

cepta sa tagaduiasca pe Creatorul a toate, intrebindu-1 cine dintre scla-

vii lui este eel mai crud, i-a incredintat acelui Sclav stapinirea peste cei-

lal^i sclavi si a cerut ca aceluia sa-i slujeasca stapinul insusi si sotia lui,

crezind ca prin aceasta va infringe pe luptatorul pentru adevar. Dar s-a

inselat in speranta sa. Caci acela avea casa construita pe piatra. (Teo-

doret, V, 38).
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CAPITOLtIL XXXIII

DESPRE DIACONUL VENIAMIN DIN PERSIA
SI DESPRE MARTIRIUL LUI

Prinzindu-1 si pe diaconul Veniamin, 1-a virit la inchisoare. Dar

dupa trecere de doi ani, a sosit pe neasteptate un delegat roman pentrn

tratative in legatura cu alte interese. Si cind a aflat acestea, a cerut re-

gelui sa fie eliberat diaconul. Regele insa a poruncit ca Veniamin sa

promita ca nu va predica nici unuia dintre magi invatatura cre§tina §i-l

va lasa liber. Delegatul a promis ca Veniamin va respecta recomanda-

rea regelui. Auzind ce i se cere, Veniamin a raspuns delegatului : Mi-e

imposibil sa nu daruiesc si altera lumina pe care am primit-o eu in-

sumi. Cit de vrednic de pedeapsa este eel care a ascuns talantul o arata

istoria sfinta a Evangheliilor. Regele, care inca nu stia nimic din aces-

tea, a poruncit ca Veniamin sa fie scos din lan^uri. Dar el nu inceta sa

predice. Si luindu-i pe cei stapiniti de intunerioul ignorantei, ii punea

imediat sub lumina adevarului. Dupa ce a trecut un an, faptele lui au

fost aduse la cunostinta regelui. Adus la el, i-a poruncit sa tagaduiasca

pe Dumnezeul adevarat pe eare-L adora. Dar el 1-a intrefcat pe rege,

zicind : De ce cinste este vrednic eel care, parasindu-si tara sa, se pune

in slujba altei tari straine ? Si cind regele a raspuns : Este vrednic de

moarte si de eel mai crud supliciu, prea in^eleptul barbat a zis : De ce

asadar sa nu sufere pe drept omul care, parasind pe Creatorul si Faca-

torul lumii, pe Cel ce da viata si mintuire, vrea sa zeifice pe unul din

slujitorii Lui si sa-i acorde mai degraba acestuia cultul datorat ? In-

furiat de aceste cuvinte, regele a poruncit sa se ascuta douazeci de tres-

tii si sa i se infiga sub unghiile degetelor de la miini si de la picioare.

Si fiindca el privea in deridere acest chin, regele a poruncit sa i se

aduca alta trestie ascutita si sa-1 in^epe pe diacon in partea de unde

incepe obirsia omeneasca. Trestia era mereu infipta si trasa inapoi pro-

ducind' dureri de nespus. Dupa acest chin nelegiuit, a poruncit sa se

aduca o varga groasa, plina de spini si sa i se vire in orificiul anal, pen-

tru ca in acest chip prea viteazul luptator sa-si dea duhul.

Multe altele de acest fel au fost nascocite de al^i nelegiui^i. Si totu§i,

nu e de mirare ca Dumnezeul tuturor rabda cu marinimie ferocitatea !ji

necredinta acestora, cind ne gindim ca inainte de imperiul marelui Con-

stantin, imparatii romani care au existat s-au napustit cu furie asupra
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slujitorilor adevarului. Diocletian in ziua Patimilor mintuitoare a dis-

trus bisericile in tot imperiul roman. Dar dupa trecere de noua ani ele

au inflorit din nou, devenind si mai mari si mai frumoase. In schimb

el, dupa nebunia impietatii sale, s-a stins pentru totdeauna. Caci si

Domnul a prezis ca vor fi astfel de razboaie si a predicat biruin^a Bi-

sericii. Pe noi totusi realitatea insasi ne inva^a ca ne sint mai folositoa-

re razboaiele decit pacea : fiindca pacea ne face slabi, moi si timizi, pe

cind razboiul ascute mintea si ne indeamna sa dispre^uim cele. prezente

ca trecatoare. Dar aeestea le-am expus mai dezvoltat in alta luerare.

(Teodoret, V, 38).

CAPITOLUL XXXIV

DESPRE TEODOT, EPISCOP AL ANTIOHIEI,

SI DESPRE TEODOR, EPISOOP AL MOPSUESTIEI

In acel timp, in care prea sfin^itul Teodot conducea Biserica din

Antiohia, Teedor, episcop al Mopsuestiei si inva^at al irutregii Biserici,

a ajuns la sfirsitul vie^ii dupa ce a luptat cu vitejie impotriva nume-

roasei cohorte de eretici. El si-a insusit invatatura marelui Diodor. A
fost tovaras si colaborator al prea sfin^itului loan. A primit deopotriva

cupele duhovnice^ti ale lui Diodor, raminind in episcopat treizeci si sase

de ani, luptind cu succes impotriva arienilor si eunomienilor, nimicind

capcanele tilharului Apolinarie si pregatind pasuni grase pentru oile lui

Dumnezeu. Fratele sau, Polihron, a condus Biserica din Apameia, impo-

dobit fiind si cu harul vorbirii oratoriee si cu stralucirea vie^ii nepatate.

(Teodoret, V, 39).

CAPITOLUL XXXV

DESPRE SFIRSITUL IMPARATULUI ARCADIE

Nu mult timp dupa moartea lui loan a murit si imparatul Arcadie,

barbat blind si linistit, socotit spre sfirsitul viet;ii venerabil pentru aces-

te insusiri. In orasul Constantinopol se gaseste o casa foarte mare,

avind numele de Caria, ceea ce insemneaza nuc. Caci in vestibulul ace-

lei case era un nuc, de care a fost spinzurat martirul Acachie. Din

aceasta cauza a fost cladita acolo alaturi si o capela pentru rugaciuni.

Pe acel nuc voind sa-1 vada Arcadie a venit la casa de rugaciuni, intor-
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cindu-se la palat dupa savirsirea rugaciunii. Cu aceasta ocazie, toft lo-

cuitorii din jurul casei de rugaciuni au alergat sa-1 vada pe imparat.

Unii au iesit la porft ca sa vada mai bine fa^a imparatului si suita, altii

urmau alaiul. §i in timp ce toft, cu copii, softi si slugi, iesisera din casa,

deodata casa cea mare de care era lipitfi capela s-a prabusit. A urmat

un mare strigat de spaima, dar si de mirare ca rugaciunea imparatului

scapase pe atifta oameni de primejdia prabusirii care s-a produs. Area-

die, raminindu-i in virsta de opt ani fiul sau Teodosie, despre care am
istorisit mai multe, a murit in timpul consulatului iui Basus si Filip

(An. 408), in prima zi a lunii mai, in anul al doilea al Olimpiadei a

doua sute nouazeci si saptea. El a domnit cu tatal sau Teodosie treispre-

zece ani, iar dupa moartea tatalui, paisprezece. A trait treizeci si unu de

ani. (Socrate, VI, 21).



CARTEA A XI-A

CAPITOLUL I

CA IMPERIUL LUI TEODOSIE CEL TlNAR
IL CONDUCEA PREFECTUL ANTEMIE

Cind a murit imparatul Arcadie, fratele sau Onorie conducea Apu-
sul, iar provinciile orientale ramineau sub puterea tinarului Teodosie

care era de opt ani, in locul lui toate fiind sub conducerea prefectului

Antemie. Acesta era nepot al lui Filip, care sub imparatul Constantiu

alungase pe episcopul Pavel din Biserica si introdusese in loc pe Mace-

donie. El a inconjurat orasul Constanitinopol cu un mare zid. Era socotit

barbat foarte intelept intre oamenii acelui timp si chiar era, caci nu

facea nimic fara chibzuinta, ci indeplinea cu sfatul multora cele ce erau

de facut, increzindu-se mai ales in sofistul Troil. (Socrate, VII, 1).

CAPITOLUL II

DESPRE EPISCOPUL ATIC SI DESPRE CARACTERUL LUI

Cind imparatul avea opt ani, episcopatul il detinea, de trei ani,

Atic, barbat vestit si invatat, venerabil si intelept. De aceea si Bisericile

au avut o mare dezvoltare sub conducerea lui. Nu era generos numai cu

oamenii de aceeasi credinta cu el, ci si fata de eretici isi arata intelep-

ciunea lui minunata, nevrind sa-i asupreasca. Iar cind a incercat sa-i

desfiinteze ca eretici, cauta de asemenea sa fie blind. In timpul acesta

nu neglija vorbirea frumoasa. Se ostenea cu cititul celor vechi, cu care

pierdea nop^i intregi. De aceea nu-1 impresionau lecturile filosofice sau

sofistice, in convorbiri era placut, cu cei tristi era trist si, pe scurt, po-

trivit Apostolului, «tuturor toate s-a facut» (I Cor. 9, 22). Mai intii, cind

era preot scria carti si, meditindu-le, le citea in fata bisericii, apoi, im-

perechind curajul cu munca, arata ochilor care-1 citeau o invatatura

laudabila. Totusi predicile lui nu erau in asa fel incit sa fie scrise de

catre auditori. Voi povesti cele ce sint demne de amintit din cite s-au

intimplat in timpul lui. (Socrate, VII, 2).
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CAPITOLUL III

DESPRE TEODOSIE, EPISCOPUL SINADEI
;

CUM S-AU CONVERTIT ACOLO MACEDONIENII

In orasul Sinada din Frigia Pacatiana era episcop un oarecare Teo-

dosie, care ii urmarea pe macedonieni, fiindca acolo erau mai multi ere-

tici. Si ii alunga cu mare cruzime nu numai din oras, dar chiar de pe

ogoare, cu toate ca Biserica ortodocsilor nu obisnuia sa faea persecutii.

El insa facea aceasta nu din zel pentru dreapta credinta, ci din dragoste

de bani. Inarma impotriva lor pe toti, ati-t pe clerici, cit si pe judecato-

rii din provincie, har^uind mai ales pe Agapit, episcopul lor. Si fiindca

i se parea ca judecatorii provinciei nu sint de ajuns pentru a pricinui

chinuri, a pleeat la Constantinopol, ca sa obtina sprijinul prefectilor. Iar

cind Teodosie pentru astfel de fapte a fost depus, Agapit, episcopul ma-
cedonienilor, si-a ameliorat situatia. Intelegindu-se cu tot clerul si che-

mind tot poporul de sub episcopatul lui, i-a convins sa accepte dogma
consubstan^ialitatii. Apoi, cu o foarte mare multime si mai degraba, ca

sa spun asa, cu tot orasul, a venit la biserica ortodocsilor §i rugindu-se

a obtinut scaunul in care prezida de obicei Teodosie. A strins poporul,

i-a explicat invatatura despre consubstantialitate si a capatat conduce-

rea Bisericii din Sinada. Dar nu dupa mult timp s-a intors Teodosie cu

ajutor de la prefecti si, nestiind ce se intimplase intre timp, a venit re-

pede la biserica. De aci fiind insa izgonit de toti, s-a intors iar la Con-

stantinopol si a raportat episcopului Atic cele ce se petrecusera impo-

triva lui, cum a fost alungat fara nici un ordin superior din episcopat.

Atic insa, §tiind ca sint in folosul Bisericii cele intimplate, mai intii, 1-a

consolat cu vorba pe Teodosie, spunindu-i sa aiba rabdare, si doar apoi,

punind folosul general mai presus de interesele personale, a scris lui

Agapit sa tina mai departe episcopatul si sa nu se gindeasca deloc la

dusmaniile lui Teodosie. (Socrate, VII, 3).

CAPITOLUL, IV

CUM UN IUDEU PARALITIC
A FOST VINDECAT PRIN BOTEZ

lata unul din lucrurile folositoare care s-au petrecut in Biserica in

timpul lui Atic. Cad in aoesit tiinp n-au lipsiit insanatosirile minunate.

Un iudeu oarecare, fiind paralitic, zacea de mai multi ani in pat. Si

fiindca nici ingrijirea medicala, nici rugaciunile iudeilor nu-i adusesera

vreo ameliorare, in cele din urma a recurs la harul botezului crestin,

incredintindu-se acestui singur leac al adevarului. Cazul a fost comu-
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nicat indata episcopului Atic, care 1-a facut pe bolnav catehumen si,

promi^indu-i speranta lui Hristos, a dat dispozi^ie sa-1 duca cu patul la

botez. Iudeul paralitic, punindu-si nadejdea in credinta cea adevarata,

cind a fost scos din apa botezului, pe neasteptate s-a facut sanatos, dis-

parindu-i paralizia. Aceasta vindecare a savirsit-o puterea lui Hristos

in timpurile noastre. Datorita acestei minuni multi pagini au devenit

credinciosi si s-au botezat. Doar pe iudei, care cer semne, acest semn

totusi nu i-a adus la credinta. Asitfel de fapte s-au petrecut la cfestini,

pe care multi le-au socotit neinsemnate si au ramas in inapoierea lor.

Dar dupa atit de multe minuni, nu numai iudeii dadeau inapoi, ci si

adep^ii lor s-au convins ca fapte ca acestea nu sint fara in^eles adinc.

(Socraite, VII, 4).

CAPITOLUL V

DESPRE EREZIARHUL SABATIE
§1 DESPRE ADEPfH LUI

Sabatie, despre care am facut menfiune mai inainte, dorea episco-

patul, nevoind sa mai ramina in rindurile preotilor. Si in acelasi timp

s-a retras din Biserica novatienilor, avind ocazia sa faca aceasta la Pas-

tele iudaic. Stringea oameni impotriva episcopului sau Sisinie, in locul

numit Xerolof (ce insemneaza colina arida) al orasului, in pia^a lui

Arcadie. Acolo a savirsit un lucru foarte primejdios. Caci intr-o zi de

sarbatoare, la citirea evangheliei, unde este scris (Marcu 14, 1) : «Caci

erau Pastile iudeilor», a gasit de cuviinta sa adauge cuvinte care n-au

fost niciodata nici scrise, nici auzite, adica : Blestemat sa fie eel care va

sarbatori Pantile In afara azimei. Aceste cuvinte au fost auzite de popor

si amagi^i de ele cei simpli dintre laicii novajieni au venit la el. Raul

acesta n-a ramas insa nerazbunat, ci falsitatea lui pina la sfirsit s-a

intors in ceva foarte rau. Caci dupa putin timp, la o sarbatoare cind

"multi se adunasera ca sa participe la slujba priveghiului dupa obicei,

deodata o frica diabolica a patruns in ei, raspindindu-se zvonul ca vine

episcopul lor, Sisinie, cu o foarte mare multime. S-a facut dezordine si

fiind noapte, iar ei gasindu-se intr-un loc strimt, s-au calcat in picioare

unii pe altii, astfel incit peste saptezeci de oameni au murit. Acest fapt

i-a indepartat pe cei mai mul^i de la secta sabatienilor, dar unii au ra-

mas in rusticitatea lor. (Socrate, VII, 5).
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CAPITOLUL VI

DESPRE MOARTEA EPISCOPULUI ARIAN DOROTEI,
DESPRE HIROTONIREA LUI BARBA

SI DESPRE CELE INTiIMPLATE IN TIMPUL LUI

In vremea aceea DorOtei, episcopul arienilor, care fusese transferat

de la Antiohia la Constantinopol, a incetat din viata in virsta de o suta

nouasprezece ani, sub consulatul al saptelea al lui Onorie §i al doilea al

lui Teodosie (An. 407), in ziua a sasea a lunii noiembrie. Dupa el a fost

numit episcop al superstitiei ariene Barba. Sub acest Barba credin^a

ariana a inflorit prin doi preoft foarte temeinic pregatiti, dintre care

unul se numea Timotei, iar celalalit George. George era un erudit in do-

meniul culturii grecesti, iar Timotei era aplecat spre literatura sacra.

George avea intotdeauna in mina pe Aristotel si pe Platon, iar Timotei

pe Origen, dar acesta vorbea §i limba ebraica. Timotei apartinuse ere-

-ziei psaptirienilor, iar George a fost facut de Barba preot. Pe Timotei

1-am vazut eu insumi si mi-am dat seama cit era de pregatit sa ras-

punda la intrebari, lamurind prin discutii cele mai obscure chestiuni

care se ivesc in cele divine si chemind in toate ca marturie de referin^a

stiinta lui Origen. Mie mi se pare totusi de mirare cum au ramas in

legea arienilor astfel de barbaft, dintre care unul avea intotdeauna in

miini pe Platon, iar celalalt recurgea mereu la autoritatea lui Origen.

In timp ce Platon nicaieri nu afirma ca a perceput inceputul existen^ei,

cauza a doua, sau a treia, cum spune el insusi de obicei, Origen pretu-

tindeni marturiseste ca Fiul exista din vesnicie cu Tatal. Cu toate ca ei

au ramas la parerile lor, au ridicat totusj credinta ariana pe nesimftte

la un nivel superior. Caci prin invataturile lor proprii au spulberat

multe blasfemii ale lui Arie. (Socrate, VII, 6).

CAPITOLUL VII

DESPRE HIROTONIREA LUI CHIRIL
DIN ALEXANDRIA CA EPISCOP

Incetind din viata Teofil din cauza paraliziei in timpul celui de-al

noualea consulat al lui Onorie si al cincilea al lui Teodosie (An 412),

dupa o lupta surda intre Timotei si Chiril pentru episcopat, in a treia

zi dupa moartea lui Teofil a fost numit episcop Chiril. Acesta de la in-

ceputul episcopatului inchizind bisericile novaftenilor le^a luat in pri-

mire toate vasele sfinte si pe Teopomp, episcopul lor, 1-a jefuit de tot

ce avea. (Socrate, VII, 7).
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CAPITOLUL VIII

CUM S-A INTINS CRESTINATATEA LA PERSI
PRIN EPISCOPUL MARUTAS

In acel timp, la persi crestinatatea a capatat intindere. Caci intre

romani si persi se trimit intotdeauna delegatii pentru felurite pricini.

Atunci intimplarea a facut ca episcopul mesopotamian Marutas, despre

care am amintit mai inainte, sa fie trimis de imparatul roman la regele

persilor. Acesta, gasind mult respect la Marutas, il cinstea in chip deo-

sebit si-1 privea ca pe un om dumnezeiesc. Acest fapt ii rodea pe magi,

care se temeau ca nu cumva regele sa devina crestin. Caci odata, pe cind

suferea de mari dureri de cap si altii nu puteau sa-1 vindece, Marutas

prin rugaciuni 1-a facut sanatos. Din aceasta pricina magii au pus la

cale o inselaciune. Si fiindca persii adora focul si regele obisnuia sa se

inchine intr-o casa in fata unui foe care ardea vesnic, magii, ascunzind

un om sub podea, 1-au pus ca in timpul cind imparatul se inchina ca

de obicei, sa spuna tare : Dati-1 afara pe rege, caci e un nelegiuit, fiind-

ca-1 venereaza pe preotul crestinilor. Auzind acestea Isdigerdis, regele

persilor, desi il respecta pe Marutas, totusi se gindea sa-1 indeparteze.

Dar Marutas, om cu adevarat credincios in Dumnezeu, tot prin ruga-

ciuni a aflat inselaciunea infaptuita de magi si, venind la rege, i-a spus :

Nu te lasa pacalit, rege. Intra unde e focul si cind vei auzi voce, po-

runceste sa se cerceteze dedesubt si vei afla inselaciunea. Caci focul nu

vorbeste, ci oamenii stiu sa infaptuiasca astfel de §iretlicuri. La aceste

cuvinte, regele persilor a ramas descumpanit. Intrind iarasi .in camera

in care era pazit focul nestins, cind a auzit vocea, a poruncit sa se caute

dedesubt. Si pe data a fost gasit eel ce rostea vorbe crezute divine.

Regele miniat a dat ordin ca numarul magilor sa fie deeimat si i-a spus

lui Marutas sa cladeasca biserici unde doreste. In felul acesta a capatat

crestinatatea dezvoltare la persi. Apoi Marutas s-a intors de la persi la

Constantinopol. Si nu dupa mult timp a fost trimis inapoi. Dar magii

unelteau ca regele sa nu-1 mai primeasca. Producind un miros infect

pe unde obisnuia sa treaca regele, au cautat sa dea vina pe crestini.

Dar regele, banuindu-i de acum pe magi, a pus sa se cerceteze de aproa-

pe si a aflat ca tot magii au savirsit si isprava aceasta. De aceea pe cei

mai multi dintre ei i-a pus la chinuri. Lui Marutas i-a acordat si mai
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mare cinste, pe romani i-a indragit si a respectat pacea cu ei. Ba mai

mult, aproape ca a devenit crestin, cind s-a savirsit o alta minune prin

Marutas si Ablate, epiacopul persilor. Caci amindoi prin rugaciuni si

post au alungat un duh rau care-1 chinuia pe fiul regelui. Dar dupa

acestea Isdigerdis a murit inainte de a se face crestin si la conducerea

imperiului a urmat fiul sau. In timpul acestuia legaturile de pace intre

persi si romani au fost respectate. (Socrate, VII, 8).

CAPITOLUL IX

CUM A DEVASTAT ALARIC ITALIA

In acelasi timp Inochentie I al Romei a inceput sa persecute pe

novatieni si le-a luat multe biserici, timp in care Roma a fost pradata

"de barbari. Caci un barbar, Alaric, intrind in slujba romanilor si a im-

paratului Teodosie, a facut servicii impotriva tiranului Eugenie si a

fost de aceea onorat cu demnitati romane. Nesuportindu-si fericirea, n-a

ales sa comande, ci plecind din orasul Constantinopol s-a indreptat

spre partile Occidentului. Cind a ajuns in Iliric a rasturnat totul si tre-

cind in Tesalia, intr-o ciocnire avuta linga fluviul Pin, la Nicopole, in

Epir, tesalienii i-au ucis aproape trei mii din oamenii lui. Iar dupa ce

au distrus tot ce au intilnit in cale, au venit din nou la Roma. Devas-

tind-o au pus pe foe cele mai multe din minunatiile ei, au jefuit tezau-

rul si pe multi din ordinul senatorial i-au supus la diferite suplicii. Ca

sa-si bata joe de organizarea de stat romana, au pus imparat pe un

oarecare Atal, pe care intr-o zi 1-au facut sa se comporte ca un impa-

rat, iar a doua zi sa slujeasca in chip de servitor. In toiul unor astfel

de fapte, Alaric a fost nevoit s-o ia la fuga, fiindca a venit zvonul ca

imparatul Teodosie a trimis o armata impotriva lui. Zvonul nu era fals,

fiindca armata intr-adevar venea. Se spune ca pe cind Alaric marsaluia

spre Roma, un barbat venerabil, cu tinuta de monah, 1-ar fi sfatuit sa

nu faca atitea rautati, sa nu se bucure de atita singe si moarte, dar ca

el ar fi raspuns : Nu de voie ma due la Roma, ci pentru ca ma sileste

cineva, staruind pe linga mine si zicind : Du-te si distruge Roma. Dar

am spus destule si despre aceasta. (Socrate, VII, 9).
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CAPITOLUL X

DESPRE EPISCOPUL ROMAN CELESTIN,
URMARIT DE NOVATIENI, SI DESPRE SABATIE

Intre acestea a fost numit episcop la Roma Celestin, care a con-

fiscat bisericile novatienilor si 1-a silit pe episcopul lor, Rusticul, sa

celebreze slujbele pe ascuns. Caci pina in acel timp novatienii aveau

foarte multe biserici. Dar constantinopolitanii n-au tolerat astfel de

masuri ; ci, fiindca-i pretuiau, le-au permis sa-si faca slujbele in ora§.

Dupa moartea lui Sisinie, episcopul novatienilor, au cautat sa-1 aduca

la episcopat pe Hrisant, care era cinstit cu multe demnitati romane, dar

el a fugit. Sabatie, crezind ca a venit timpul potrivit pentru el sa ajunga

la episcopat, a facut pe citiva oameni de rind sa-i dea mina, nepunind

pret pe juramintul pe oare-1 depusese. Fiindca poporul dispre^uia pur-

tarile acestuia, era cautat pretutindeni Hrisant. L-au gasit in Bitinia si

l*au silit sa se urce, fara voia sa, in scaunul episcopal. Acesta nu pri-

mea de la biserica decit cite doua piini Duminica. (Socrate, VII, 11 si 12).

CAPITOLUL XI

DESPRE RAZVRATIREA SI OMORURILE CRESTINILOR
PRICINUITE DIN CAUZA IUDEILOR LA ALEXANDRIA

In acest timp iudeii au fost expulzaft din Alexandria pentru pri-

cini precum urmeaza. Poporul alexandrin mai mult decit alte neamuri

este pus pe scandal ; daca a gasit ocazia, savirseste fapte foarte rele. Se

intimpla atunci ca intre unii si alfti sa fie lupte nu pentru cauze se-

rioase, ci pentru pasiunea fata de pantomime : fiindca acela care juca

in ziua sabatului avea ca spectator aproape tot poporul iudeilor. Atunci

nu-§i ocupau timpul liber cu ascultarea legii, ci cu teatrul, ziua aceea

devenind prilej de ciocnire intre parti. Si cu toaite ca aceasta stare a

fost corectata intr-o masura oarecare de catre prefectul Alexandriei,

iudeii au ramas mai depante inamici ai partii celeilalte. Si cum erau in-

totdeauna impotriva crestinilor, luptau §i mai mult impotriva pantomi-

melor acestora. Intr-o zi Orest, prefectul Alexandriei, oelebra in teatru

o festivitate numita Politia, unde erau de fata si unii dintre simpati-

zantii lui Chiril, care voiau sa respecte dispozitiile prefectului. Intre

acestia, era si un oarecare cu numele Gerax, invatator de scoala pri-

mara, auditor fervent al lui Chiril si obisnuit sa stirneasca aplauze la

expunerile lui. Multimea iudeilor, cind a vazut in teatru pe acest Gerax,
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striga impotriva lui, ca n-a venit pentru altceva decit ca sa aftte in tea-

tru dezbinari intre popoare. Orest, avind mai dinainte antipatie fata de

trufia lui Chiril, a lasat ca Gerax sa fie luat in primire de public si

batut in teatru. Aflind aceasta Chiril, i-a convocat pe mai marii iudei-

lor si cu toata cuviin^a i-a sfatuit sa nu mai provoace violence impotri-

va crestinilor. Dar multimea iudeilor, netinind seama de aceasta, a pri-

cinuit §i mai mari dezordini impotriva crestinilor. Dindu-si consemn

sa aiba toti in deget un inel cu frunza de finic, in felul acesta "au luptat

contra crestinilor : au pus pe unii dintr-ai lor initr-o noapte sa alerge

prin toate partile orasului si sa strige ca arde biserica din Alexandria.

Din pricina aceasta se stringeau in fuga crestinii sa stinga flaearile in-

cendiului, pe care-1 credeau adevarat. Iar iudeii ii omorau recunoscin-

du-se intre ei dupa inel si cru^indu-i pe ai lor. Cind s-a facut ziua, nxi

s-au putut ascunde faptele. Zguduit de aceasta mirsavie, Chiril, cu o

mare multime, a atacat sinagogile iudeilor, a expulzat pe iudei din oras

si a poruncit sa li se jefuiasca avutul. Astfel iudeii, care din timpul lui

Alexandru Macedon locuiau in acel oras, au fost expulza^i goi si im-

prastiati prin diferite locuri. Iar Adamantie, cunoscator in ale medicinii,

venind la Constantinopol si promitind ca se va face crestin, dupa aceea

s-a intors in Alexandria. Orest se intrista foarte mult caci vedea ca

orasul, altadata populat, s-a rarit pe neasteptate de locuitori. De aceea

a raportat imparatului ce s-a intimplat. Dar si Chiril nu a tainuit crime-

le iudeilor si a cerut in numele poporului atitudine prieteneasca din

partea lui Orest. Si fiindca Orest respingea cuvintele de prietenie, Chi-

ril i-a aratat Evangheliile. Dar nici asa inima lui nu s-a inmuiat §i alte

violente s-au produs. Ci^iva din monahii de pe muntele Nitria, la in-

ceput simpatizan^i ai lui Teofil, pentru ca acesta se inarmase pe ne-

drept impotriva lui Dioscur, au inceput sa lupte pentru Chiril. Aproape

cinci sute de monahi, parasindu-si minastirile si venind in oras, 1-au

intimpinat pe prefectul care trecea in faeton si au inceput sa-i strige

ca e pagin si jertfitor la idoli. El, socotind ca ei fac aceasta trimisi de

Chiril, a inceput sa strige : Sint crestin, botezat de Atic la Constantino-

pol. Ei insa nu i-au luat in seama aceste cuvinite §i unul dintre ei, pe

nume Amonie, a aruncat cu o piatra in capul prefectului. Acesta indata

s-a umplut de singe si ceilalti slujbasi ai lui retragindu-se ca sa nu fie

lovi^i cu pietre, el a ramas singur, cu putini. Intre timp poporul a aler-

gat in favoarea prefectului sa-1 razbune. Amonie a fost arestat si batut

cu biciul pina a fosit lasat mort. Nu dupa mult timp aceste fapte au fost
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anuntate imparatului. Chiril a luat corpul lui Amonie si 1-a ingropat

intr-o biserica, punindu-i alt nume, ca sa se creada ca a murit pentru

Hristos, si nu din proprie vina. Dar cei ce stiau ca si-a luat plata pentru

crima lui, il invinova^eau foarte mult pe Chiril. Dusmania intre Chiril

si Orest insa nu s-a ineheiat aid, caci dupa acestea s-au intimplat altele.

(Socrate, VII, 13 si 14).

CAPITOLUL Xlt

DESPRE FILOSOAFA HIPATIA,
CUM A FOST UCISA IN ALEXANDRIA

Era in Alexandria o femeie pe nume Hipatia, fiica a filosofului

Teon, atit de erudita, incit intrecea pe filosofii acelui timp, in scoala

platonica infiin^ata de Plotin devenind ea suecesoarea acestuia, prin

cursurile de filosofie pe care le tinea. De aceea toti veneau la ea, pentru

increderea pe care o aveau in cunostintele ei. Se ducea si la judecatori

fara nici o sfiala, alaturi de barbatii care o respectau pentru neprihana

ei. Dar impotriva acestei femei s-a aprins ura. Fiindca se ducea adesea

la Orest, oamenii Bisericii s-au pornit impotriva ei, banuind-o ca 1-ar

opri de la raporturi prietenesti cu episcopul. Impinsi de apriga fervoare

urmaritorii, in fruntea carora era un citet numit Petru, au oprit-o pe

cind se intorcea si dind-o jos din vehicol, au dus-o cu sila pina la biseri-

ca numita a lui Cezar, au dezbracat-o si au ucis-o cu pietre. Apoi i-au

sfisiat trupul §i i 1-au ars in locul care se nume^te Cinar. Aceasta fapta

a adus mare necaz lui Chiril si Bisericii Alexandriei, caci omorurile si

crimele sint straine crestinilor. S-au petrecut acestea in al patrulea an

al episcopatului lui Chiril, al zecelea consulat al lui Onorie si al saselea

al lui Teodosie (An. 415) in luna martie, in paresimi. (Socrate, VII, 15).

CAPITOLUL XIII

CUM AU FOST PEDEPSITI IUDEII PENTRU
O CRIMA A LOR

Dupa citva timp iudeii, actionind iarasi nepermis impotriva cres-

tinilor, au fost pedepsiti in locul numit Mestar, care se gaseste intre

Chalcis 17° si Antiohia Siriei. Acolo iudeii, facind o petrecere vesela ca

de obicei, s-au imbatat si au inceput sa-si bata joe de crestini, luind in

deridere crucea si pe cei ce-si pun nadejdea in Cel rastignit pe ea. Prin-

zind un copil crestin, 1-au legat si 1-au spinzurat pe o cruce. Mai intii

170. Chalcis era capitala Eubeii, insula in Marea Egee.
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isi bateau joe si rideau de el, dar dupa aceea, apueaft de furii, 1-au lovit

pina 1-au omorit. Acest caz a iscat o mare urgie intre ei si crestini. Iar

cind a aflat imparatul, a dat ordin sa se cerceteze cum s-au petrecut

faptele si sa fie pedepsi^i cei vinova^i. Astfel au primit o dreapta ras-

plata a salbaticiei lor. (Socrate, VII, 16).

CAPITOLUL XIV

DESPRE UN IUDEU CARE, FIINDCA SE BOTEZA DES
A RAMAS FARA APA IN CRISTELNITA

In vremea aceea un oarecare iudeu inselator, facind pe crestinul se

boteza mereu si prin procedeul acesta stringea bani. Dupa ce a pacalit

astfel multe comunitati eretice ale arienilor si macedonienilor, in cele

din urma a venit la Biserica ortodocsilor. Fiindca s-a nimerit sa fie

timpul unui post care tinea multe zile, el a inceput sa dea semne de ne-

rabdare, ca si cum voia sa primeasca botezul dimtr-o mare dorinta de

a deveni crestin. I s-a pregatit asadar botezul si vesmintul potrivit pen-

tru aceasta. A fost umpluta cristelnita si a fost dus iudeul sa fie bote-

zat. Dar atunci puterea dumnezeiasca nevazuta a facut sa dispara apa.

Cei prezenti, negindindu-se la puterea lui Dumnezeu, au crezut ca apa

s-a scurs prin vreo spartura a cristelnitei si, dupa ce s-au asigurat ca

n-o sa mai curga apa, au umplut din nou cristelnita. Dar cind a fost

introdus din nou iudeul, apa iar a disparut. Atunci preotul a zis : Ce

rau ai facut, omule ? Oare ai primit cumva botezul mai inainte fara sa

stii ? Pe cind se adunau multi oameni sa vada ce se petrece acolo, un

iudeu, care fusese botezat impreuna cu el de catre episcopul Atic, 1-a

recunoscut si in felul acesta a fost aflata de toti inselatoria. (Socrate,

VII, 17).

CAPITOLUL XV

CUM BARABAN, REGELE PERSILOR, CARE PERSECUTA
PE CRESTINI, A FOST INVINS DE ROMANI

Intre timp Isdigerdis, regele persilor, a incetat din viata si i-a urmat

fiul sau Baraban. Acesta, instigat de magi, tortura cu cruzime pe cres-

tini, ceea ce a facut ca acestia sa fuga la romani si sa le ceara ajutor.

Episcopul Atic i-a primit cu bunavointa si, promitindu-le ca in masura

posibilului ii va sprijini, a comunicat aceasta situatie imparatului Teo-

dosie. Chiar in timpul acela aparuse si o alta cauza care-i atita pe ro-

mani impotriva persilor : anume ca persii nu voiau sa-i dea inapoi pe
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cautatorii de aur pe care-i primisera de la romani printr-un aoord de

plata, si ca ie-au rapit cu for^a marfurile negustorilor romani. La aoea

nemul^umire s-a adaugat cea a crestinilor fugi^i la romani. De aceea,

cind regele per§ilor a trimis delega^i sa ceara pe cei fugi^i, romanii n-au

volt sa-i dea inapoi si le-au promis celor fugifl nu numai ca le vor

aeorda libertatea, dar §i ca pentru ere§tinatatea lor le vor implini cu

placere toate dorintele, notarial mai degraba sa ajunga la razboi decit

sa predea pe eresjtini unci rnor^i sigure. Astfel legaiturile de pace au fost

rupte si a avut loc un. razboi erincen, despre care nu e fara rost sa

spun citeva cuvinte. Imparatul roman a trimis o armata in fruntea

careia 1-a numit pe generalul Ardabur. Acesta, trecind prin Armenia

si ajunglnd in tinutuirile Persiei, a devastat cumplit provincia Azaze-

na, in care a sosit cu mare armata Narses, general al regelui partilor.

In lupta care s-a dat, el a fost invins. Din aceasta cauza s-a gindit sa

invadeze prin Mesopotamia provincia romanilor, care se gasea fara

paza, si-n acest mod sa-i pedepseasca pe romani. Dar planul lui Nar-

ses nu s-a putut sa nu-1 afle generalul roman, care a paraduit repede re-

giunea Azazena si a venit el insu§i in Mesopotamia. De aceea Narses,

desi avea multa armata, n-a putut sa intre pe teritoriul roman. Si ve-

nind la cetatea Nisibi de la hotarele persilor, a cerut lui Ardabur sa

fixeze data si locul luptei. Dar acesta a raspuns celor veniti : Spuneti lui

Narses ca generalii romani nu vor lupta cind va voi el. Dimpotriva,

imparatul si-a hotarit armata cu nadejdea numai in Dumnezeu. Rugin-

du-se cu credin^a lui Dumnezeu, de indata a capatat ajutor, cum se si

vede acum. In timp ce la Constantinopol se petrecea o mare framintare

sufleteasca in legatura cu soarta razboiului, ingerii lui Dumnezeu au

aratat luptatorilor drumul spre Constantinopol prin Bitinia, poruncin-

du-le sa aiba incredere, sa se roage si sa creada in Dumnezeu, fiindca

victoria va fi de partea romanilor, care spun ca sint condusi de Dum-
nezeu in razboi. Acestte cuvinte au ineurajat nu numai cetatea, ci s?i

pe solda^i. Si dupa ce razboiul s-a mutat din Armenia in Mesopotamia,

romanii au asediat cu toata puterea pe persi la Nisibi, facind turnuri de

lemn impotriva lor, ducindu-le la ziduri si ucigind pe cei mai mul^i din

cei ce luptau de pe ziduri contra lor.

Regele persilor Baraban, auzind ca regiunea Azazena a fost devas-

tate de ei si ca ostasii inchisj in Nisdbi sint asedia^i, s-a pregatit sa piece

el insusi cu o mare armata. Infricasat de vitejia romanilor a cerut aju-

tor saracenilor. Regele acestora era pe atunci Alamundar, barbat viteaz

si mare luptator care, fiindca avea multe mii de luptatori saraceni, pro-

mitea regelui persilor victoria, asigurindu-1 ca-i va preda §i Antiohia

Siriei. Dar nu s-a intimplat cum socotea el. Caci Dumnezeu a insuflat

tuturor saracenilor o frica inexplicabila socotind ca romanii le vor re
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zista. Intrind in panica si neavind incotro sa fuga, se aruncau inarmati

in fluviul Eufrat, unde s-au inecat §i au fost scosi din lupta mai mult

de o suta de mii de oameni. Astfel petrecindu-se acestea, cei care da-

deau asediul la Nisibi, cind au auzit ca regele per^ilor aduce foarte

multi elefanti, cuprinsi de groaza au dat foe tuturor masjinilor de ase-

diu §i s-au irutors in rindurile lor. Dar, cind au inceput eiocnirile, §i cum
a ucis Arcobind, un alt general roman, pe viteazul monomah al persi-

lor, sau a omorit Ardabur sapte comandan^i foarte viteji ai persjlor,

dupa ce-i luase prizonieri printr-o cursa, sau cum Biatian, un ait gene-

ral roman, a nimicit pe ceilalti saraceni, trebuie sa tree peste toate

acestea, ca sa nu par ca m-am departat prea mult de la relatarea pe care

mi-am propus-o. (Socrate, VII, 18).

Atunci s-au anuntat repede imparatului Teodosie cele ce se petre-

ceau. Nu preget sa spun cum afla el iute toate acestea. A gasit pe un

barbat cu o constitutie corporala foarte puternica, pe nume Paladie,

care mina cu atita viteza caii de posta, incit in trei zile ajungea la ho-

tarele dintre romani si persi si iarasi se intorcea cu aceea§i viteza la

Constantinopol. El trecea foarte repede §i pesite alte hotare ale impe-

riului roman. Despre acesta cineva foarte priceput la vorba astfel zice :

Barbatul asta, oricit de intins este statul roman, cu rapiditatea lui il

arata foarte ingust. Pe el chiar regele persilor 1-a admirat adesea. (So-

crate, VII, 19).

Asadar imparatul roman, desi vedea bine ca victoria i-a venit de

la Dumnezeu, nu s-a codit sa ceara pace si a trimis pe Elion, un barbat

intelept si cinstit, sa vorbeasca despre pace cu per§ii. Acesta, cind a

ajuns in Mesopotamia, unde erau transeele romane, a trimis pentru tra-

tative de pace pe un oarecare legatar Ardabur. Acesta, ajungind la re-

gele persilor, a spus ca n-a fost trimis de imparat, ci de generali, ca

acest razboi, sustinea el, n-a fost adus la cuno§tin^a principelui, fiindca

n-a fost cazul. Persanul era pregatit sa primeasca propunerile consilie-

rului, fiindca armata ii murea de foame. Venind Numarul de Nemuri-

tori (numiti asa fiindca este numarul celor zece mii de barbat^ foarte

viteji), au zis ca nu trebuie facuta pacea cu romanii, inainte de a navali

peste cei ce n-au paza. Cu aceste cuvinte regele a fost convins sa sus-

pende tratativele de pace. A inchis indata pe consilier, 1-a pus sub paza

si a trimis Numarul de Nemuritori sa dea lupta contra romanilor. Ajun-

gind pe front, s-au impartit in doua linii de lupta, avindu-i pe romani

la mijloc. Romanii, cind au vazut o linie de lupta a persilor, se pre-

parau s-o atace, fara sa vada pe cealalta, care a sosit la lupta putin mai

tirziu. Dar cind incle§tarea era in toi, providenta lui Dumnezeu a facut

28 — Casiodor
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sa apara de pe o colina o alta armata romana, sub conducerea lui Pro-

copie. Acesta, vazindu-si tovarasii in primejdie, a atacat pe persi din

spate. Cei care atacasera la inceput pe romani, inchisi la mijloc, intr-o

clipa au fost macelariti. Dupa aceasta romanii au atacat unita^ile de

rezerva si le-au trecut prin sabie. Asadar cei ce erau numiti Nemuri-

tori s-a vazut ca to$i erau muritori, Hristos pedepsind neamul persilor

pentru ca ucisesera foarte mul^i ucenici ai Lui. Regele persilor, desi isi

dadea seama de eauza nenorocirii, se prefacea ca nu §tie ce s-a intim-

plat. A primit delegatia, spunind consilierului roman : Primesc pacea nu

fiindca ma recunosc invins, ci din consideratie pentru tine, fiindca te

cunosc un intelept al tuturor romanilor. In felul acesta a incetat raz-

boiul contra cre§tinilor, izbucnit din regiunea partilor. Faptele s-au pe-

trecut in al treisprezecelea consulat al lui Onorie si al zecelea al lui

Teodosie (An. 422). (Socrate, VII, 20).

CAPITOLUL XVI

CUM A RASCUMPARAT ACACHIE, EPISCOPUL AMIDEI,

PE PRIZONIERII PER§I DE LA SOLDATII ROMANI,
VlNZiND VASELE BISERICE§TI SI CUM I-A TRIMIS ACASA

DlNDU-LE SI BANI DE CHELTUIALA

In acest razboi pe Acachie, episcopul Amidei, 1-a facut stralucit o

fapta foarte buna. Fiindca solda^ii romani nu voiau in nici un chip sa

dea inapoi regelui pe prizonierii persi dupa devastarea regiunii Azaze-

na, iar prizonierii, in numar de aproape sapte mii, se prapadeau de

foame, faptul acesta indurera foarte mult pe regele persilor. Atunci

Acachie a convocat clericii din eparhia lui si le-a vorbit astfel : Fra^i-

lor, Dumnezeul nostru nu are nevoie de discuri si de cupe ; fiindca nici

nu maninca, nici nu bea. Intrucit biserica noastra are multe vase de aur

si de argint din darurile crestinilor, se cuvine sa eliberam cu pretul lor

armata de prizonieri §i sa dam hrana celor infometati. Aeestea §i altele

ca aeestea spunind, a strins vasele §i cu pretul lor soldatii romani i-au

liberal pe prizonieri. Mai intii intrema^i cu hrana, prizonierii au fost

apoi trimisj la regele lor, dindu-li-se sj bani de cheltuiala. Aceasta

fapta minunata a lui Acachie 1-a uimit si mai mult pe regele persilor,

fiindca romanii au invins si prin razboi si prin binefacere. Se spune ca

regele persilor si-a exprimat chiar dorin^a sa-1 vada pe Acachie ; dar

n-a ingaduit aceasta imparatul Teodosie. (Socrate, VII, 21).
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CAPITOL.UL xvn

DESPRE EUDOXIA, SOTIA LUI TEODOSIE,
SI DESPRE LAUDELE ADUSE LUI TEODOSIE INSUSI

Dupa victoria repurtata cu ajutorul lui Dumnezeu, cei mai multi

dintre romani, priceputi in cuvinte elogioase, adresau in scris laude

imparatului. Sotia lui a scris multe poeme in metru eroic. Caci era ta-

lentata, fiica a profesorului atenian de filosofie Leontie, cu o vasta cul-

tura datorita tatalui sau. Inainte de casatoria cu imparatul a crestinat-o

episcopul Atic si la botez i-a schimbat numele, facind sa se cheme Eu-

doxia, in loc de Atena, cum se numea inainte. Asadar multi voind sa

devina cunoscuti, precum am spus, sau sa-si arate talentul, au scris apo-

logii imperiale. Eu nu doresc nici sa ma fac cunoscut, nici sa-mi arat

talentul exprimarii, vreau numai sa arat, in spiritul adevarului, bunele

insusiri ale imparatului, fiindca ar fi condamnabil sa fie trecute sub

tacere. Mai intii, nascut si crescut imparateste, n-a avut nimic caldicel,

ci a fost atit de intelept, incit intre cei cu care vorbea credeai ca este

experimentat in toate domeniile. Rezista deopotriva la frig, ca si la

caldura. Din zelul pentru crestinatate adesea postea, mai ales in ziua a

patra si a sasea a saptaminii, si palatul imperial parea o adevarata mi-

nastire. El insusi, •diucindu-se diminea^a la surorile sale, spunea cuvinte

de lauda dumnezeiasca. De aceea si scrierile sfinte le recita fara carte.

Cind vorbeau episcopii, el, ca si cum ar fi fost mai inainte preot, raspun-

dea prin citate din car^ile sfinte. Caci stringea car^i sfinte si pe cei ce

scriau comentarii ale acestora ii studia mai mult decit o facuse odinioara

Ptolomeu Filadelful. Excela in rabdare si blinde^e fata de toti oamenii.

Imparatul Iulian, desi era numit filosof, n-a suportat totusi ocara anti-

ohienilor, ci miniat, a supus pe Teodor la cele mai mari chinuri. Dar

Teodosie, indragostit de silogismele lui Aristotel, practica filosofia prin

fapte, biruind minia, tristotea si poftele si necautind sa se razbune pe

cineva. Cind era intrebat de vreunul din cei apropiati de ce nu pedepsea

cu moartea pe nici unul dintre facatorii de rele, raspundea : O, de mi-ar

ii cu putinta sa readuc si mortii la viata ! Cind un altul 1-a intrebat in

aceeasi chestiune, el a raspuns : Nu este greu si nici mare lucru ca un
om sa moara, fiindca nici lui Dumnezeu nu i-a fost greu aoest lucru

si se cade ca numai El, pentru pocainta, sa invie pe eel odata mort. Era

atit de blind, incit, daca vreodata savirsea cineva ceva demn de pedeapsa

cu moartea, n-ajungea nici pina la port,ile orasului in drum pentru a

fi executat, caci din clementa imparatului pedeapsa era revocata. O
data, cind el insusi astepta la un spectacol in amfiteatrul din Constanti-
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nopol, poporul a inceput sa strige : Sa lupte un luptator viteaz si pri-

ceput cu animalul fioros ! El a zis atunci : Nu sti^i ca obisnuim sa asteptam

cu rabdare ? Era atit de evlavios, incit ii onora pe toti cei consacrati lui

Dumnezeu, mai ales pe cei despre care auzea ca stralucesc prin fapte

venerabile. Se spune ca atunci cind a murit episcopul Hebronului la

Constantinopol, el a cerut sa i se dea o manta foarte ponosita si s-a im-

bracat cu ea, crezind ca dobindeste ceva din sfintenia defunctului. Alta

data, cind s-a produs o furtuna puternica si el astepta in circul plin de

popor, furtuna s-a transformat intr-o ploaie mare. Atunci imparatul

si-a aratat vointa si, prin gura crainicului, a strigat: E mai bine ca toti

sa lase spectacolul si sa se roage lui Dumnezeu ca sa-i scape nevatamati

de urgia furtunii. La aceste cuvinte, toti rugindu-se cu mare insufle-

tire lui Dumnezeu, cintau din inima imnuri religioase, iar in biserica

poporul intr-un glas rostea psalmi. In mijlocul acestora, imparatul a

iesit din circ in graba, ca un simplu particular. Si n-a fost inselat in

speranta sa. Caci deodata, din mila lui Dumnezeu, furtuna s-a potolit

si cerul s-a inseninat, iar roadele anului au fost imbelsugate. Iar cind

izbucneau razboaie se indrepta, ca David, cu gindul catre Dumnezeu,

stiind ca prin rugaciuni va invinge pe dusmani cu ajutorul Celui ce are

putere sj asupra razboaielor. (Socrate, VII, 21 si 22).

CAPITOLUL XVIII

CUM A FOST INVINS IN OCCIDENT TIRANUL IOAN

Voi povesti cum la pu^in timp dupa razboiul persic si dupa moartea

imparatului Onorie savirsita in luna august a anului cind au avut con-

sulatul Asclipiodot si Marian (An. 423), Teodosie, cu credin^a in Dum-
nezeu, a invins pe tiranul loan. Caci precum alta data, sub Moise, evrei-

lor li s-a intimplat sa treaca Marea Rosie, tot aceleasi intimplari minu-

nate au avut loc si cind el a trimis pe generalii sai cu armata impotriva

tiranului. Cind a murit, cum am spus, printui Onorie, Teodosie, cunos-

cind faptul, 1-a ascuns si a cautat sa deruteze banuielile unora, vorbin-

du-le despre alte lucruri. Dar intre timp a trimis pe seful armatei in

orasul Salona din Dalmatia pentru ca, daca se va produce vreo stare de

razboi in acele parti ale Esperiei, el sa dea ajutorul trebuincios. Numai

dupa aceea a dat comunicatul oficial despre moartea unchiului sau dupa

tata. Atunci loan, primul dintre senatorii imperiali, nesuportind ferici-

rea imparatului Teodosie, a cautat sa puna mina pe imperiu. A trimis

soli la el cerind sa-i dea lui imperiul. Dar el a inchis pe soli in temnita
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si a trimis impotriva pe comandantul armatei, Ardabur, care se distin-

sese in razboiul cu persii. Acesta, venind la Salona, a mers de aci pe

mare pina la Acvileia. S-a intimplat insa sa aiba vint nefavorabil, din

care cauza a cazut in miinile tiranului. Facindu-1 pe acesta prizonier,

spera sa-1 constringa pe Teodosie sa-1 numeasca pe el imparat, daca

vrea sa libereze pe comandantul armatei. Imparatul, cind a auzit ca

Ardabur este prizonier, era foarte ingrijorat de soarta acestuia. Iar Aspar,

fiul lui Ardabur, aflind ca tatal sau e luat prizonier de catre tiran si ca

multe mii de barbari sint alaturi de tiran, nu stia ce sa faca. Dar atunci

1-au ajutat rugaciunile imparatului. Caci ingerul Domnului in chip de

pastor il conducea pe Aspar si pe toti care erau cu el, ajungind prin

locul de linga Ravena la locurile de destinatie. Iar tiranul avea armata

incartiruita in acel oras, de unde se spune ca nici unul n-a trecut prin

lac cindva. Atunci Dumnezeu a facut ca pamintul inaccesibil sa devina

accesibil. Aspar si soldatii care erau cu el trecind prin lacul secat de

apa si gasind portile ora§ului deschise, 1-au prins pe tiran ?i 1-au ares-

tat. Atunci preaevlaviosul imparat si-a aratat respectul pe care-1 avea

fata de divinitate. Pe cind era la circ, i s-a anun^at ca tiranul a fost

ucis. De acolo de unde se gasea a ^inut o cuvintare catre popor, zicind :

Lasati daca vreti spectacolul si mergeti la biserica sa aducem cintari de

multumire catre Dumnezeu, a Carui mina a impiedicat pe tiran sa faca

rau. Spunind aceste cuvinte spectacolul a incetat si toti in mijlocul cir-

cului, aducindu-i multumiri cu plecaciune, au plecat spre biserica, astfel

ca tot orasul parea o biserica. Si venind la locul de rugaciune, toata ziua,

fara intrerupere, au adus multumire lui Dumnezeu. (Socrate, VII, 22

si 23).



CARTEA A XII-A

CAPITOLUL I

DESPRE INCEPUTUL DOMNIEI LUI VALENTINIAN 171
,

FIUL PLACIDIEI

Dupa moartea tiranului, Teodosie se gindea cui sa incredinteze dom-
nia Apusului. Atunci Valentinian era abia copil. Fiu al Placidiei, matusa

lui dupa tata, dar fiica a lui Teodosie eel Mare si sora a lui Arcadie si

Onorie, avind ca tata pe Constanftu, care primise drepturile imperiului

de la Onorie, si in scurt timp ajunsese sa domneasca impreuna cu el.

Deci pe acest Valentinian, var al sau, dupa ce 1-a facut caesar, 1-a trimis

in pfirtile Italiei si, cu el, pe mama sa Placidia si i-a incredintat toata

raspunderea imperiului. Si fiindca voise sa mearga si el in Italia, ca

sa-si ridice varul in virful imperiului, ca sa indeparteze cu puterea sa

indrazneala tiranilor, ajungind la Tesalonic s-a oprit din cauza obose-

lii. De aceea, dupa ce i-a trimis varului coroana imperiala prin patri-

cianul Stilicon, s-a intors la Constantinopol. Dar am vorbit destul

despre acestea. (Socrate, VII, 24).

CAPITOLUL II

DESPRE FAPTELE BUNE ALE EPISCOPULUI ATIC
AL CONSTANTINOPOLULUI

Episcopul Atic rinduia cu o minunata intelepciune treburile Bise-

ricii si prin invataturi indemna poporul la practicarea virtu^ii. Vazind

Biserica divizata, fiindca ioani^ii isi celebrau sarbatorile separat, a po-

runcit sa se tina predici in memoria lui loan, cum se obisnuieste sa se

faca pentru alti episoopi deceda1;i, socotind ca in felul acesita ii cheama

pe to^i in sinul Bisericii. Era asa de darnic, incit nu numai saracilor din

parohiile sale, ci si celor din orasele vecine le trimitea multi bani pentru

consolarea celor lipsiti. Caci trimitindu-i trei sute de galbeni lui Calio-

pie, preotul Bisericii din Niceea, i-a expediat si aceasta scrisoare :

Atic catre Caliopie, intru Domnul salutare.

171. Valentinian III a domnit in Apus tntre 425—455.
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Am aflat ca zece mii de infometa^i au nevoie de milostenie, care

trebuie sa le fie acordata de catre cei evlaviosi. Cind zic insa zece mii

in^eleg o mul^ime, nu un numar exact. Asadar, fiindca eu am aflat ca

numarul este dat de acela care are mina darnica si care ofera celor

oare-i cheltuiesc cum se cade, desi se intimpla sa ducS de multe lipsa, si

totusi sa nu fie cunoscu^i, o, capetenie prea iubita, pe acesti trei sute de

galbeni imparte-i cum vrei, dindu-i mai ales celor ce se rusineaza sa

ceara, si nu celor ce cheltuie din ei mai degraba perutru pinteoe. Asadar

nu considera felul credin^ei in aceasta parte, ci ai grija de un singur

lucru : sa hranesti pe cei lipsi^i si sa nu te gindesti daca nu par a avea

gust pentru cele ce sint ale noastre.

Asadar Atic ducea grija si de cei in lipsuri din locuri indepartate.

Dar si superstifta unora dorea s-o inlature. Caci auzind ca novatienii,

urmind Pastele iudaic, s-au dezbinat din cauza lui Sabatie §i i-au rau-

tat corpul din insula Rodos, unde murise, si ca foarte mul^i - se roaga

la mormintul lui trimi^ind noaptea sa fie pus in alt mormint corpul lui

Sabatie, a poruncit sa fie ascuns. Dar ei, venind ca de obicei §i gasind

mormintul scormonit, s-au potolit sa cultive acel loc din cauza celui-

lalt. Caci era obiceiul sa se cinsteasca numele locurilor. Si fiindca un

port asezat in fa^a Pontului Euxin era numit din vechime Farmec, oeea

ce insemneaza otrava, i-a schimbat numele in Sanatoriu, ca nu cumva,

fiindca se ftneau acolo reuniunile religioase, locul insusi sa capete sens

de blestem. Dar a numit si alt loc Arghiropol, pentru cauze asemana-

toare. Caci la capatul Bosforului este asezata localitatea Hrisopol, men-

tionata de mul^i scriitori vechi. Despre aceasta cetate Xenofon, in car-

tea intiia a Eladicilor sale, spune ca a mutat-o Alcibiade si a hotarit ca

in ea sa depuna zeciuiala cei ce navigau venind din Pont. Vazind asadar

Atic un loc frumos si placut in partea opusa a Hrisopolei, a zis : Sa se

numeasca Arghiropol. Si locul a capatat indata acest nume. Fiindca

unii ii spuneau ca novatienii nu trebuie sa faca liturghii in acel oras, a

zis : Nu sti^i cit au suferit impreuna cu noi in timpul persecutor lui

Constan^iu si Valens cei ce sint martori ai credinjei noastre. Caci de

vreme ce Biserica a fost mai dinainte divizata, ace§tia nu au inovat

nimic cu privire la credinta. Venind odata la Niceea pentru o numire de

episcop, a vazut pe Asclepiade, episeopul novatienilor, foarte batrin, si

1-a intrebat de citi ani este in episcopat. Acesta raspunzind : De cincizeci

de ani, el i-a spus : Fericit om esti ca ai de ati^ia ani grija unei bune

lucrari. Apoi a adaugat : Eu il laud pe Novat, dar pe novafteni nu-i

aprob. Atunci Asclepiade a zis : De ce spui asta, episcope ? Iar Atic a

raspuns : Pe el il laud, fiindca n-a voit sa aiba legaturi cu cei ce aduceau
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sacrificii ; si eu as fi facut acelasi lucru. Dar pe novatieni nu-i laud,

fiindca pentru pacate marunte ii exclud pe laid din comunitate. Ascle-

piade a zis : In afara de pacatul sacrificarii, sint foarte multe gre?eli

care, potrivit Scripturilor, due la moarte. Pe elerieii care savirsesc ast-

fel de greseli noi li oprim si de la legatura cu laicii, lasind numai lui

Dumnezeu judecata iertarii. Atic si-a prezis singur moartea. Caci la

plecarea din Niceea i-a spus preotului Caliope : Grabeste-te sa vii la

Constantinopol inainte de toamna, daca doresti sa ma mai vezi viu.

Daca intirzii, nu ma vei mai vedea. Spunind asa, n-a mintit. Caci a mu-
rit in al douazecilea an al episcopatului sau, in a zecea zi a lunii oc-

tombrie, sub al doilea consulat al lui Teodosie si primul al lui Valen-

itinian (An. 425). (Socrate, VII, 25).

CAPITOLUL III

. DESPRE NUMIREA LUI SISINIE SI DESPRE CALITATILE LUI ;

SI CA PROCLU, HIROTONIT LA CIZIC, NU A FOST PRIMIT

Cind s-a intors de la Tesalonic, imparatul Teodosie n-a mai gasit

ramasitele pamintesti ale lui Atic. Caci cu o zi inainte de sosire, acela a

fost inmormintat. Dar dupa citeva zile, adica la douazeci si trei ale lunii

octombrie, s-a anunt-at ca Valentinian si-a luat asupra-si sarcinile impe-

riului. Dupa moartea lui Atic, a fost mare lupta pentru alegerea de

episcop, fiecare sustinindu-si candidatul sau. Unii il propuneau pe

preotul Filip, altii pe preotul Proclu. Dar tot poporui, in mod unanim,

dorea sa fie hirotonit Sisinie, care si el era preot, dar nu fusese hirotonit

in nici o cetate, ci oficia intr-o suburbie a Constantinopolului, numita

Oliva. Aceasta suburbie este asezata in spatele orasului, unde se sar-

batoreste cu solemnitate ziua Inaltarii Minikiitorului. A triumfat asadar

dorinta laicilor si a fost numit Sisinie in ziua a douazeci si opta a lunii

februarie, cind urma consulatul al doisprezecelea al lui Teodosie §i ai

doilea al lui Valentinian eel Tinar (An. 426).

Dar Filip, care fusese contracandidatul lui Sisinie, in Istoria cres-

tina pe care el a scris-o in treizeci si sase de carti, a coborit mult alegerea

lui Sisinie, criticindu-1 pe eel ales, pe alegatori, si mai ales pe laici.

Caci acest Filip, rinduit diacon de catre episcopul loan, a scris multe

rautati si impotriva imparatului lulian. De aceea Istoria lui mi se pare

a avea multe confuzii si a nu fi destul de folositoare cititorilor. A§adar

dupa numirea lui Sisinie s-a intimplat sa moara episcopul din Cizic.

Atunci Sisinie 1-a sfintit in Cizic pe Proclu, dar, inainte de a pleca el
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la Cizic, ceta^enii il alesesera episcop pe monahul Dalmatie, ne^inind

seama de regula care porunceste ca acolo trebuie sa se faca hirotonire

numai de catre episcopul Constantinopolului. Aceasta regula eizicienii au

neglijat-o, fiindca se pare ca fusese introdusa de catre Atic personal.

Asadar Proclu a ramas fara Biserica proprie, desi era preftiit la Con-

stantinopol pentru pregatirea lui teologica. Iar Sisinie, dupa doi ani de

episcopat, a murit in timpul consulatului lui Ierie §i Ardabur (An. 427),

in a douazeei si patra zi a lunii decembrie. A fost barbat vestit princas-

titate si prin corectitudinea vie^ii sale, fara vreo prefacatorie in felul de

purtare, departe de orice incureaturi. De aceea, pentru cei curio§i parea

un om posomorit si ineficace. (Socrate, VII, 25 §i 26).

CAPITOLUL IV

desrpre hirotonirea lui nestorie
si despre relele petrecute

In biserica sub episcopatul lui

Dupa moartea lui Sisinie, imparatii au socotit cu cale sa nu mai fie

hirotonit in loc nimeni din Constantinopol, fiindca cei apar^inind aces-

tei Biserici erau vanitosi si arogan^i, multi dorindu-1 pe Filip si cei mai

multi pe Proclu. De aceea s-a luat hotarirea sa fie hirotonit episcop un
cleric din Antiohia. Caci era acolo un oarecare Nestorie, de neam ger-

manic, cu voce frumoasa si bun vorbitor. De aceea 1-au chemat pe el,

socotindu-1 si bine pregatit. Dupa trei luni, a venit din Antiohia Nesto-

rie, care era considerat eel mai ales prin castitatea sa. Dar prin ce cali-

tati excela el, cei intelepti si-au dat seama de la prima lui cuvintare.

Caci hirotonit in a zeoea zi a lunii aprilie, sub consulatul lui Felix si

Taur (An. 426), chiar din ziua aceea s-a raspindit vestea in itot poporul

ca el, in cuvintarea' catre imparat, a zis : Da-mi, imparate, pamintul cu-

rat.it de eretici si eu iti dau cerul ; biruie-i cu mine pe eretici si voi

birui cu tine pe persj. Din cauza acesftor cuvinte, desi unii nu-i iubeau pe

eretici, totusi n-au fost cuceri^i de usuratatea judeca^ilor lui, de atitu-

dinea razboinica si de gloria de§arta pe care o urmarea : fiindca nu tre-

cuse timp si s-a coborit la astfel de vorbe, incit, dupa cum spune pro-

verbul, n-a apucat sa guste apa ora§ului §i s-a si aratat foarte aprig

persecutor. In a cincea zi dupa numire, voind sa confiste casa de ruga-

ciuni a arienilor, in care ei se adunau pe ascuns, i-a impins la atita

furie, incit ei insisi au fat foe casei de rugaciuni. Focul s-a intins §i la

cladirile vecine, producindu-se o mare tulburare in oras. Arienii se pre-

29 — Casiodor
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gateau sa se apere, dar Dumnezeu, pazitorul orasului, le-a impiedicat

planul. De altfel il numeau incendiator pe insusi Nestorie nu numai

ereticii, ci chiar cei de aceeasi credin^a cu el. Nu rabda sa taca si, unel-

tind fara intrerupere impotriva ereziilor, pe cit a putut a rascolit ora-

sul din temelie. Pe novatieni cauta sa-i sfarime, fiindca Paul, episeopul

lor, avea nume de om cu respect si bun sim^, dar 1-au infrint mai ma-

rii lui. Cite a savirsit in Asia, Lidia si Caria contra quartodecimanilor

si ci^i au murit din eauza lui in tulburarile din Milet si Sardes, nu.mai

spun. In schimb, voi povesti pu^in mai departe despre consecintele pe

care le-a suportat din cauza acestor fapte si din cauza limbii lui fara

frlu. Acum am sa arat un fapt memorabil. (Socrate, VII, 29).

Exista un neam al burgunzilor peste fluviul Rin. Acestia due o

via^a linistita si aproape toti sint mesteri lemnari, din indeletnicirea

aceasta cistigindu-?i existen^a. Hunii prin dese invazii le devastau re-

giunea si-i ucideau pe foarte mul^i. Iar ei, desi mereu in primejdie, nu

cautau ajutorul oanienilor, ci-§i puneau nadejdea in puterea: duimneze-

iasca. Auzind atunci ca Dumnezeul romanilor ii ajuta pe cei ce cred in

El, to^i, printr-o hotarire comuna, au alergat la credinta in Hristos. Si,

venind intr-o cetate galica, au rugat pe episeopul cre^tin sa-i boteze.

Acesta i-a pus sa posteasca sapte zile ssi, dupa oe i-a initarit in credinta,

in a opta zi i-a botezat §i le-a spus sa piece. Ei, capatind curaj, au por-

nit in graba impotriva tiranilor §i speran^a nu le-a fost zadarnica. Caci

fiindca regele hunilor, pe nume Suptar, mincind intr-o seara prea mult

si cu lacomie, noaptea §i-a dat duhul, iar burgunzii, gasind acest neam
inamic fara conducator, i-au atacat desi erau putini, §i i-au invins. Zece

mii de oameni au fost ucisi de alti trei mii si de atunci burgunzii au

ramas un neam de crestini foarte credinciosi. In vremea aceea a murit

Barba, episeopul arienilor, sub consulatul al treisprezecelea al lui Teo-

dosie §i al treilea al lui Valentinian (An. 430), in a douazeci ?i patra zi

a lunii iunie, iar in locul -lui a fost numit Sabatie. (Socrate, VII. 30).

Nestorie, lucrind pe alaturea de obiceiurile Bisericii, ii atita pe

foarte multi impotriva sa, dupa cum arata faptele. Caci in cetatea Ger-

mensis a Elespontului era episcop Antonie, care, cunoscind pornirea lui

Nestorie impotriva ereticilor, se grabea si el sa-i persecute pe mace-

doinieini, imitand oarecum exemplul patriarhului. Macedonienii au rab-

dat intru citva, dar, fiindca Antonie insista cu putere in dusmania fata

de ei, acestia, nemaisuportind sicanele, s-au dedat la o nelegiuire extre-

ma : itrimitind ci^iva barbati, 1-au pindit intr-un loc prielnic si 1-au

ueis. Aceasta fapta a macedonienilor a dat lui Nestorie prilej pentru a-i

persecuta si mai rau. Caci a staruit pe linga imparati sa le inchida bise-
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ricile. De aceea le-a fost inchisa in Constantinopol biserica din fa^a ve-

chiului zid al cetatli, iar in Cizic multe altele pe care le aveau in Eles-

pont. Unii din ei s-au refugiat in biserica, acceptind dogma consubstan-

t.ialitat.ii. Dar, precum spune Scriptura, be^ivilor nu le lipseste vinul, si

nici eircotatsilor procesele. Astfel si Nestorie, iiubitor de persecu$i, a

ajuns sa persecute intotdeauna Biserica lui Dumnezeu. (Socrate, VII, 31).

Era alaturi de el preotul Anastasie, la fel venit din Antiohia, pe

care-1 pretuia mult si-1 avea ca pe un consilier in diferite pricini. Odata

Anastasie, predicind in fat^a bisericii, a spus : Sa nu numeasca nici unul

pe Maria Nascatoare de Dumnezeu. Caci Maria a fost om si este cu to-

tul imposibil ca Dumnezeu sa fie nascut de un om. Aceste cuvinte au

tulburat pe foarte multi dintre clerici si laid. Caci ei invatasera mai

inainte ca Hristos a fost deopotriva Dumnezeu si om §i prin nici un

compromis nu se separa ca om de divinitate, crezind in cuvintul apos-

tolic care spune : aChiar dacd am cunoscut pe Hristos dupa trup, acum

nu-L mai cunoastem» (II Cor. 5, 16). De aceea, lasind cuvintul despre

Hristos, sa terminam ce am inceput. Fiindca, precum am spus, in bise-

rica s-a produs tulburare, Nestorie, voind sa intareasca vorbele lui

Anastasie, si sa nu le arate ca o blasfemie, 1-a lasat pe eel pe care-1

onora sa-si sus^ina mereu parerile in fa^a bisericii. Acesta producea si

mai mare incordare cu cuvintele prin care combatea termenul de Nas-

catoare de Dumnezeu. De aceea Biserica s-a impar^it in doua si credin-

ciosii, ca intr-o disputa pe intuneric, erau cind de parerea unora, cind

de parerea celorlalti, tagaduindu-si propriile lor cuvinte. Iar Nestorie

in fata multora isi expunea opinia ca Hristos este om pur si simplu si

introducea oarecum in biserici dogma lui Paul de Samosata si a lui Fo-

tin. Iar in privinta acestora s-a iscat o stare excep1;ionala, astfel incit

a fost nevoie de un sinod ecumenic. Eu am citit cartile lui Nestorie si

nu voi vorbi nici cu dusmanie fa^a de unul, nici cu simpatie fat^a de

celalalt, ci, avind in vedere numai adevarul, voi comenta ceea ce am

aflat ca a in^eles el. Mie nu mi se pare ca Nestorie a urmat pe Paul de

Samosata, sau pe Fotin, sau a zis ca Hristos a fost om pur si simplu,

ci s-a temut de termen numai in masura in care era de temut, ajungind

la aceasta pentru ca nu era un erudit dupa cuviinta. Fiindca avea o

elocinta naturala, se credea invatat si nu mai cauta sa interpreteze car-

tile celor vechi, socotind ca el stie toate mai bine decit aceia. El nu stia
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ca in epistola soborniceasca a lui loan se spune astfel in vechile ver-

siuni : «Orice dull, care nu marturiseste pe Iisus, nu este de la Dumne-
zeu» (I loan 4, 3). Acest sens 1-au scos din vechile versiuni cei ce vor sa

separe divinitatea de partasia ei cu omul. De aceea vechii talmacitori au

infierat faptul ca unii au falsificat sensul acestei epistole, voind sa

desparta pe om de Dumnezeu. Caci natura omeneasca este unita cu cea

dumnezeiasca, si nu sint doua, ci una. In aceasta ratiune increzindu-se

cei vechi, nu s-au temut sa spuna ca Maria este Nascatoare de Dumne-

zeu. Eusebie al lui Pamfil, in cartea a treia despre Viata lui Constantin,

a zis : Caci pentru noi Dumnezeu a voit sa Se nasca impreuna cu noi.

Si locul nasterii Lui din trup s-a numit la evrei Betleem. De aceea im-

parateasa Elena, din dragoste de Dumnezeu, a impodobit acest loc

sfint, unde a nascut NasGatoarea de Dumnezeu, cu odoare minunate,

luminind dupa cuviinta aceasta pestera prea sfinta. Dar Origen, in vo-

lumul despre Epistola Apostolului Pavel catre romani, spune : Baga|i

bine de seama in ce fel se spune Nascatoare de Dumnezeu. Se pare ca

Nestorie a ignorat citirea celor vechi.

De aceea, precum am spus, a zabovit asupra unui singur cuvint si

nu numai ca a scos din suflet acel cuvint, dar chiar a tagaduit ca este

Dumnezeu Cei ce S-a nascut. Noi insa marturisim ca Acela care S-a

nascut din Sfinta Fecioara si S-a rastignit pe cruce este Dumnezeul sla-

vei, precum a spus Apostolul : Cdci daca. L-ar ji cunoscut, niciodatd n-ar

fi rastignit pe Dumnezeul slavei. Dar Nestorie zice : Nu te lauda, iudeule,

nu L-ai rastignit pe Dumnezeu. Nu este aeelasi Dumnezeu ca insusi Dom-

nul slavei. Ca nu spune ca Hristos este om pur si simplu, ca Fotin, sau

Paul de Samosata, o arata chiar omilile pe care le-a tinut. Caci nicaieri

nu tagaduieste existen^a lui Dumnezeu Cuvintul, ci pretutindeni martu-

riseste ca Acesta exista si ca are substan£a, nu ca Fotin si eel din Sa-

mosata, care ii tagaduiesc existenta. Iar maniheii spun ca invata aceas-

ta de la Montan. Astfel, din cartile lui eu gasesc ca Nestorie a avut bun

simt. Asadar nu ra^ionamentul caldut al lui Nestorie a zguduit fa|a pa-

mintului. (Socrate, VII, 33).

In vremea aceea s-a intimplat sa se produca in biserica o mare ne-

legiuire. Niste sclavi de neam barbar dintre cei puternici, din cauza

cruzimii stapinului, au fugit in biserica si inarmati cu sabii, au intrat in

altar. Au fost rugafr sa iasa, dar au refuzat, impiedicind desfasurarea

slujbei si tinind mai multe zile sabiile scoase din teaca gata sa se raz-

bune, cu toate ca multi au venit la ei sa-i domoleasca. In cele din urma



ISTORIA BISERICEASCA TRIPARTITA 445

ucigind pe un cleric §i ranind pe un altul, s-au omorit si pe ei in§i$i.

Unul din trecatori a prezis ca acest fapt nu insemneaza nimic bun pen-

tru Biserica, si prezicerea lui n-a fost desarta. Ea a aratat dezbinarea

poporului si doborirea aceluia care fusese cauza dezbinarii. (Socrate,

VII, 33).

CAPITOLUL V

DESPRE SINODUL DE LA EFES
iMPOTRIVA LUI NESTORIE

Nu dupa mult timp, imparatul a dat porunca sa se adune la Efes

toti episcopii din imperiu. Asadar, indata dupa sarbatoarea Pastilor,

Nestorie a venit cu o foarte mare multime la Efes si i-a gasit acolo adu-

na^i pe cei mai multi dintre episcopi. Chiril Alexandrinul intirziind, a

sosit aproape de sarbatoarea Cincizecimii. Iar a cincea zi dupa Cinci-

zecime a sosit si Iuvenal al Ierusalimului. Fiindca initirziase si loan An-

tiohianul, sinodul s-a deschis cu episcopii prezenti. Chiril al Alexandriei

facea unele consideratii defavorabile cartilor lui Nestorie, voind sa-1

intarite, fiindca ii era dusman. Si pe cind cei mai multi marturiseau

ca Iisus este Dumnezeu, Nestorie a zis : Eu de doua si trei ori pe luna

II tagaduiesc ca Dumnezeu. Din aceasta pricina sint curat de singele

vostru si de acum nu voi mai veni la voi. Dupa ce a spus aceste cuvinte

s-a dus in grupul celorlalti episcopi care erau de parerea lui. Cei pre-

zenti s-au despartit astfel in doua fractiuni. Chiril facind un sinod cu

ai sai, 1-au chemat pe Nestorie. Dar el nu s-a supus, asteptind prezenta

lui loan din Antiohia. Cei care erau cu Chiril, recitind si judecind ei

singuri cuvintarile pe care Nestorie le tinuse in legatura cu subiectul in

discutie, 1-au condamnat ca blasfemator al lui Dumnezeu Fiul. La rin-

dul lor, cei care erau cu Nestorie au tinut si ei un alt sinod, in care 1-au

condamnat pe Chiril si impreuna cu el pe Memnon, episcopul orasului

Efes. Putin dupa aceea a venit si loan, episcopul Antiohiei si, aflind

de cele intimplate, s-a indignat impotriva lui Chiril, ca autor al dezbi-

narii, pentru ca el provocase de foarte multe ori condamnarea lui Nes-

torie. Chiril insa, sprijinit de Iuvenal, voind sa se razbune contra lui

[oan, 1-a condamnat si pe acesta. Fiindca situa^ia a devenit foarte con-

fuza, Nestorie dindu-si seama de dimensiunile luptei, care a devenit pri-

mejdioasa, o numea pe Maria Nascaitoare de Dumnezeu, zicind : Sa

=punem si Maria Nascatoare de Dumnezeu ca sa se potoleasca spiritele.
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Dar nici unul n-a socotit ca el a vorbit astfel din cainta. De aceea, con-

damnat si trimis in exil, se stie ca a locuit in Oasis. Acest sfirsit 1-a

avut sinodul de atunci. Faptele s-au petrecut sub consulatul lui Basus

si al lui Antioh (An. 431), in a optsprezecea zi a lunii iunie. (Socrate,

VII, 33).

CAPITOLUL VI

CUM IOAN DIN ANTIOHIA L-A CONDAMNAT PE CHIRIL

Venind loan in Antiohia si adunind pe cei mai multi dintre epis-

copi, 1-a condamnat pe Chiril pe cind era la Alexandria. Dar dupa putin

timp, inlaturind dusmaniile, s-au intors la sentimente amicale si si-au

redat unul altuia scaunele. Dupa condamnarea lui Nestorie, multimea

din Constantinopol s-a indirjit impotriva Bisericii. Caci poporul s-a

impar^it din cauza purtarii lui caldute, cum am numit-o. Totusi clericii,

printr-un decret comun, 1-au anatematizait. Cad asa obi<snuim noi cresti-

nii sa numim un decret dat impotriva celor ce savir?esc blasfemii ; cind

acesta este scris ca pe marmora il aratam pe fa^a tuturor. (Socrate,

VII, 33).

CAPITOLUL VII

DESPRE HIROTONIREA LUI MAXIMIAN
LA CONSTANTINOPOL

Dupa aceste intimplari a aparut iara§i chestiunea alegerii de episcop

si multi erau de partea lui Filip, despre care am vorbit mai inainte, dar

cei mai multi il preferau pe Proclu. Si Proclu ar fi putut obtine epis-

copatul, daca nu s-af fi opus unii din fruntea administratiei, spunind ca

regula eclesiastica nu permite ca acel care a fost hirotonit episcop al

unui oras sa treaca in alt oras. Aceasta obiectie a fost in defavoarea

sustinatorilor lui Proclu. Iar dupa ce au trecut patru luni de la con-

damnarea lui Nestorie, a fost ales episcop Maximian 172
, un monah sus-

tinut de colegiul preo^esc. Caci el avusese mai inainte o purtare de om

demn de respect, prin aceea ca pe proprie cheltuiala zidea morminte si

ingropa in ele trupurile celor evlaviosi. Dar in cuvintare era ignorant

si prefera sa traiasca in liniste. (Socrate, VII, 34).

172. Dupa Atticus au pastorit Sisinie (426—427), Nestorie (428—431), Maximian
(431—434) si Proclu (434—446).
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CAPITOLUL VIII

EPISCOPI AI UNOR BISERICI AU FOST MUTATI
LA ALTE BISERICI

Intrucit unii spuneau ca regula bisericeasca opreste ca Proclu sa

fie episcop al Bisericii din Constantinopol, fiindca fusese hiroitonit la

Cizic, vreau in acea&ta chestiune sa spun oiteva cuvinte. Mie nu mi se

pare ca ei au spus aceasta din respect pentru adevar, ci fie din rautate,

fie necunoscind regula eelesiastica, au oprit ceea ce este indeobste cu-

noscut ca s-a petrecut in Biserica, din motive de utilitate. Astfel, Euse-

bie al lui Pamfil, in cartea a sasea a Istoriei Eclesiastice, arata ca Ale-

xandra, episcop al unui oras din Capadocia, venind sa se roage la Ieru-

salim, a fost re^inut de ceta^enii acestui oras si asezat in locul lui Nar-

cis, raminind de aturaci toata viaffa episcop al Ierusalimului. Asadar, la

cei vechi, fara vreo deosebire trecea un episcop dintr-un oras in altul.

cind utilitaitea o cerea. Dar este bine sa citez §i regula din acea carte,

ca sa vada ca au mintit cei ce au oprit inscaunarea lui Proclu.

Regula XVIII. Daca un episcop hirotonit intr-o eparhie nu din vola

sa nu se duce in eparhia in care a fost hirotonit, fie pentru ca nu-1 pri-

meste poporul, fie din alta cauza produsa nu din necesitate, insemneaza

ca el participa numai cu numele unde a fost ales §i nu este amestecat

efeotiv in treburile Bisericii care 1-a ales, urmind a accepta ceea ce a

hotarit sinodul provinciei prin judecata sa.

Aceasta este regula. Fiindca insa foarte mult^i dintre episcopi au

trecut dintr-un oras in altul datorita utilitatii impuse de timp, am citat

mai departe numele celor ce au fost muta^i. Perigene a fost hirotonit

episcop in Petra. Dar cum cetatenii n-au voit sa-1 primeasca, episcopul

Romei a poruncit ca el sa fie inscaunat in ora§ul Corint, unde miurise

episcopul, si cit a trait a pastorit acea Biserica. Grigorie din Nazianz

a fost mai intii episcop al unui oras, din Capadocia, iar apoi a fost ase-

zat la Nazianz 173
. Meletie a fost mai intii episcop al Bisericii din Sevas-

ta si dupa aceea a trecut ca episcop al Antiohiei. Pe Dositei, episcopul

Seleuciei, Alexandru, episcopul Antiohiei, 1-a facut sa treaca in Tarsul

Ciliciei. Reveren^iu din Area Feniciei a trecut in Tir. loan din Gordul

173. Sfintul Grigorie din Nazianz a fost hirotonit episcop de Sfintul Vasile eel

Mare, in anul 371, pentru ora,sul Sasima. Se pare ca Sfintul Grigorie nu a fost nici-

odata in acest ora?. Totusi faptul ca era deja eipiscopul acestui oras a fost invocat
de catre episcopii macedoneni si egipteni in timpul Sinodului II Ecumenic, consi-

dered alegerea lui in scaunul episcopal din Constantinopol ca necanonica, ceea ce
a determinat retragerea Sfintului Grigorie si revenirea la Nazianz, unde a condus
treburile episcoipiei, fara sa fie numit insa episcop al locului.
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Lidiei a fost mutat in Procones §i in acea Biserica este acum episcop.

Paladie din Elinopole este mutat in Aspona. Alexandru din Elinopole

a trecut la Adrianopol. Eusebie din Apameia Asiei este transferat in

Eudoxiopol, oras. numit inainte Salambria. Policarp din orasul Anta-

pristena Misiei a fost mutat in Nicopole din Tracia. lerofil din Trape-

zapol, oras al Frigiei, a trecut in Plutinopol din Tracia. Optim din Ar-

gadamia Frigiei este trecut in Antiohia Pisidiei. Silvan din Filipopolul

Traciei este mutat in Troia. Asadar nu putem aminti citi sint pina 'in

prezent care au trecut din orasele lor in altele. Socotese util totusi sa

povestesc cite ceva pe scurt despre Silvan, care din Filipopole, oras al

Traciei, a trecut in Troia. (Socrate, VII, 35).

Silvan a fost retor mai intii al sofistului Troil si crestin desavirsit,

iubind viata monahala. El n-a voit sa imbrace haina de profesor si epis-

copul Atic atragindu-si-1 1-a facut episcop la Filipopole. El a stat trei

ani in Tracia, dar nefiind in stare sa suporte frigul, fiindca avea trupul

foarte slab si firav, 1-a rugat pe Atic sa-1 a§eze in alt loc, spunindu-i

ca nu vrea sa se mute in alt loc decit din pricina frigului. Dar fiindca

lusese hirotonit altul in locul lui, Slivan a ramas la Constantinopol, du-

cind o desavirsita viata monahala. A fost atit de modest s,i de simplu,

incit in marea multime a orasului era vazut trecind in sandale de rogoz.

Dupa oarecare vreme a murit episcopul Bisericii din Troia si troienii au

venit sa ceara episcop. Pe cind Atic se gindea pe cine sa trimita aco-

lo episcop, s-a intzmplat sa vina pe neasteptate la el Silvan sa-1 salute.

El vazindu-1 a incetat sa se mai grabeasca si i-a spus lui Silvan : Mai

tirziu n-o sa mai ai ocazie sa poti scapa de grijile eclesiastice. Caci la

Troia nu e frig ; iata asadar un loc pregatit de Dumnezeu potrivit cor-

pului tau. Pregateste-te si pleaca indata la Troia. Asa a trecut Silvan

la Troia.

Voi povesti acum- ce s-a intimplat sub puterea lui. O corabie enor-

ma, care transporta coloane mari de marmura, a fost incarcata pe tar-

mul Troiei. Dar cind au voit s-o impinga in mare si poporul o tragea

cu multe fringhii, corabia nu putea fi urnita din loc. Dupa mai multe

zile de eforturi zadarnice, s-au gindit ca nava este poate re^inuta de un

duh rau. Marinarii, venind atunci la episcopul Silvan, 1-au rugat sa faca

o rugaciune in acel loc, cu credinta ca in acest chip nava va fi trasa de

unde era. El le-a raspuns mai intii cu vorba smerita, ca e un om paca-

tos si ca pentru aceasta e nevoie de un om drept, nu de el. Dar fiindca

a fost mult rugat, a venit la tarm. A facut rugaciunea si a pus mina pe

o funie, cerind si celorlalp sa actioneze. Ei au impins cu putere si barca

a fost pusa in miscare §i tirita in mare. Prin aceasta minune si-a atras
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respectul tuturor provincialilor din acea parte. Era si in alte lucruri

deosebit. Vazind ca preoljii in indeletnicirile lor ajung la neintelegeri

si procese, n-a judecat el insusi niciodata pe vreun cleric, ci a primit

doar petitiile reclamantilor, rugind pe unul dintre laicii credinciosi si

iubitori de dreptate sa cerceteze el petitiile si sa fixeze termene de ju-

decata. De aceea, prin felul lui de a fi, a dobindit din partea tuturor eel

mai mare respect. Asadar, dupa ce la Constantinopol a fost asezat epis-

cop Maximian, sub consulatul lui Basus si Antioh (An. 431), in a doua-

zeci si eincea zi a lunii octombrie pricinile bisericesti s-au potolit. (Socra-

te, VII, 36).

CAPITOLUL IX

CUM LA CRETA UN IUDEU SPUNfND CA EL ESTE MOISE,
MULTI DINTRE IUDEI AU MURIT INSELATI DE EL,

IAR CEILALTI S-AU FACUT CRESTINI

In acest timp mul^i iudei in Creta s-au facut crestini, din cauza

urmatorului fel de patimire. Un iudeu inselator s-a prefacut ca el e

Moise, trimis din cer sa duca pe mare pe locuitorii acelei insule, spu-

nind ca el este eel care a salvait odinioara pe fiii lui Israel pe Marea

Rosie. Cutreiera asadar intr-un an intreg prin orasele acelei insule si

sfatuia pe iudei sa creada, indemnindu-i pe to^i sa-si lase banii si averile

fiindca numai asa marea va seca si vor ajunge in pamintul fagaduintei.

Inselati de aceasta speran^a, isi neglijau tot avutul propriu, dispretuin-

du-si casa si pamintul si lasindu-le altor persoane. Iar cind a venit ziua

pe care o fixase acel iudeu ademenitor, cu el in frunte au pornit to^i

ou sotii si cu copii. I-a dus pe tarm la o ripa foarte prapastioasa si le-a

poruncit sa se rostogoleasca de sus, ca niste suluri. Asa au inceput sa

faca. Si cum ajungeau in stinci, mureau napraznic, unii sfirtecati de

aseutisul stincilor, iar al^ii inecati in mare. Ar fi putut sa moara si mai

multi, daca n-ar fi aparut, cu ajutorul lui Dumnezeu, niste crestini, ne-

gustori si pescari, care i-au salvat scapindu-i de la inec. Dindu-si seama

ca raul a venit din prostia lor, i-au oprit sa se mai arunce singuri in

ghearele mortii, spunindu-le cum toti care se rostogolisera mai inainte

in prapastie, au pierit. Au inteles ca au fost inselati si se invinovat,eau

singuri ca au putut fi atit de naivi. Voiau sa-1 ucida pe acel inselator,

dar nu 1-au putut prinde. Caci a disparut pe neasteptate, ceea ce i-a

facut sa banuie ca a fost un demon inselator, prefacut in chip de om.

Din cauza acelei pa^anii, multi dintre iudeii din Creta s-au convertit la

:redinta crestina. (Socrate, VII, 37).
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CAPTTOLUL X

DESPRE UN MARE INCENDIU
CARE A AVUT LOC LA CONSTANTINOPOL,

DESPRE MOARTEA LUI MAXIMIAN
SI DESPRE 1NSCAUNAREA LUI PROCLU

In vremea aceea, un incendiu, izbucnit in orasul Constantinopol, a

ajuns cu incetul la termele numite ale lui Ahile si apoi la locul care se

ziee Pelargus, pina cind a cuprins si biserica novatienilor. Se spune ca

atunci Paul, episcopul lor, a ramas intre flacarile bisericii rugindu-L pe

Dumnezeu sa nu nimiceasca biserica. Focul a fost stins §i pina acum

intimplarea se comemoreaza la nova^ieni in a saptesprezecea zi a lunii

august. Totu'si acel loc a fost einstiit nu numai de crestini, dar si de

paginii din acel timp. (Socrate, VII, 38).

Asadar Maximian, dupa ce a eondus Biserica doi ani si sase luni, a

murit sub consulatul lui Ariobinda si Asparis (An. 434), in a douaspre-

zecea zi a lunii aprilie, in saptamina mare a postului, a cincea zi de repaos.

Atunci imparatul Teodosie s-a gindit cu grija sa nu se nasca iarasi in

Biserica neintelegeri si tulburari pentru episcopat. Si pe cind corpul

lui Maximian nu era inca ingropat, a cerut episcopilor prezenti sa-i

inscauneze pe Proclu. Aceasta alegere a fost intarita si de episcopul

Romei Celestin, printr-o scrisoare pe care a trimis-o lui Chiril al Ale-

xandriei, lui loan al Antiohiei si lui Ruf al Tesalonicului, spunind ca

nimic nu opreste pe un episcop dintr-un ora§ sa se mute episcop in alt

oras. Proclu asadar, intronizat, a inmormintat ramasi^ele pamintesti ale

lui Maximian. Despre el este timpul sa spunem citeva cuvinte. (Socrate,

VII, 39).

CAPITOLUL XI

DESPRE VIATA SI OBICEIURILE LUI PROCLU

Proclu la inceput a fost citet, dar s-a straduit sa urmeze si oursuri

de retorica. Trecind de adolescents, s-a apropiat de episcopul Atic,

ascultindu-i predicile acestuia. Si faoiind progrese, a fost hirotonit de

catre Atic diacon si apoi preot. Iar Sisinie 1-a sfint^it episcop al Cizi-

cului. Acestea i-au fost primele slujbe, dupa care a ajuns episcop al

Bisericii din Constantinopol. Era un barbat cu viata foarte corecta si cu

folos instruit de catre Atic. Il imita pe acesta in toate, dar era mai

rabdator decit el. Caci Atic era necru^ator cu ereticii, pe cind Proclu

era blind cu toti si se straduia sa-i indrepte mai mult prin convingere
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decit prin constringere, nevrind sa persecute nici o erezie, imitind in

aceasta privin^a pe imparatul Teodosie. Caci acela socotea ca impotriva

vinovatilor din imperiu sa nu foloseasca puterea, iar acesta socotea pu~

tin important daca vreun credincios nu gindea exact ca el despre Dum-
nezeu. (Socrate, VII, 40).

In acestea si imparatul il lauda, fiindca el insusi imita pe adevara-

^ii preoti si niciodata nu-i admitea pe cei ce voiesc sa persecute. Eu to-

tusi, presupun ca prin blinde^e a intrecut pe toti preotii adevarati. Din

aceasta cauza subjuga pe dusmanii sai fara sa ajunga la razboi, precum
se vede la tiranul loan si la barbarii care dupa aceea au fost invinsi.

(Socrate, VII, 41).

CAPITOLUL XII

DESPRE INVINGEREA BARBARILOR

Dupa aceste intimplari a aparut iarasi chestiunea alegerii de episcop

impotriva romanilor, se pregateau sa invadeze tinuturile romanilor.

Auzind despre acestea, imparatul a incredin^at, ca de obicei, lui Dum-
nezeu, aceasta grija si, ocupat cu rugaciunile, a ob^inut ceea ce a ce-

rut. Caci trebuie povestit ce s-a intimplat barbarilor. Conducatorul

lor, numit Rugas, a murit lovit de trasnet, iar ciuma care a urmat a

nimicit cea mai mare parte dintre oamenii lui. Si n-a fost de ajuns

aceasta, caci cazind foe din cer i-a ars pe toti cei care ramasesera. Aceste

intimplari le-au adus barbarilor o mare frica, nu numai fiindca indraz-

nisera sa ridice armele contra puternicului popor roman, dar si fiindca

vedeau ca acesta e ajutat de puterea lui Dumnezeu. Atunci episcopul

Proclu, tinind in Biserica o predica despre profe^ia lui Iezechiel in lega-

tura cu mintuirea, a fosit laudat de toti cei care 1-au ascultat. Cuvintele

profetiei sint acestea : «Si tu, fiul omului, prooroceste impotriva printu-

lui Gog, a lui Mesec si Tubal ti pedepsesc cu moarte si cu revarsare de

singe. Potop de ploaie, grindind de piatra, foe si pucioasd voi revarsa

asupra lor si asupra tuturor care sint cu ei» (Iezechiel, 38, 2, 22). Si

putin mai jos : «Si vor sti ca Eu sint DoranuU. (Socrate, VII, 47).

CAPITOLUL XIII

CUM FIICA LUI TEODOSIE S-A UNIT CU VALENTINIAN

Imparatului, pentru blinde^ea sa, Dumnezeu i-a adus si alte multe

bucurii, dintre care una este urmatoarea. El avea de la Eudoxia o fiica

numita tot Eudoxia. Pe aceasta a cerut-o de so^ie Valentinian, var al lui

si de el facut imparat al par|ii de Apus. Teodosie a acceptat si se gindea



452 CASIODOR

ca nunta sa fie celebrata intr-o localitate la mijlocul drumului. S-a sta-

bilit sa vina amindoi la Tesalonic. Dar intre timp Valentinian 1-a anun-

tat pe Teodosie sa nu se oboseasca, pentru ca va veni el la Constanti-

nopol. Si, dupa ce a intarit parole Hesperiei, a venit pentru nunta la

Constantinopol. Aceasta s-a celebrat sub consulatul lui Isidor si Sena-

tor. (An. 436), iar dupa nunta el s-a intors cu sotia sa in Apus. (Socrate,

VII, 43).

CAPITOL.UL, XIV

CUM A FOST ADUS LA CONSTANTINOPOL
TRUPUL LUI IOAN

Nu mult mai tirziu, episcopul Proclu i-a readus in Biserica pe cei

ce se despartisera din cauza depunerii lui loan. In acest chip le-a alinat

mihnirea prin intelepciunea sa. Caci la porunca imparatului a adus

inapoi la Constantinopol trupul lui loan, inmormintat in Cumana, in al

treizeci si cincilea an dupa ce fusese depus si, dupa ce 1-a expus publicu-

lui, 1-a reinmormintat cu multa cinste in biserica Apostolilor. Aceasta

s-a petrecut in al saisprezecelea consulat al lui Teodosie (An. 438) in

ziua de saptesprezece a lunii ianuarie. (Socrate, VII, 44).

Si Paul, episcopul nova#enilor, a murit in timpul aceluiasi consu-

lat, in ziua de douazeci iulie. Cit a fost bolnav nici dieta prescrisa n-a

neglijat-o, nici predicile obisnuite nu le-a trecut cu vederea. Si cind era

aproape de moarte, a chemat pe to^i clericii si le-a spus : Ginditi-va sa

alegeti episcop cit sint in viata, ca sa nu se mai produca tulburari in

Biserica noastra. Cei de fa^a dindu-i mandatul sa faca mai degraba el

alegerea, Paul a raspuns : Asadar da^i-mi marturie scrisa ca ve^i alege

pe eel pe care-1 voi hotari eu. Ei dind marturie scrisa si semnind-o, el

a scris pe o hirtie, punindu-si si semnatura, numele preotului Marcian.

I-a facut si pe ceilalti preo^i sa semneze si a incredin^at hirtia lui Marcu,

episcopul Bisericii novatiene din Sci^ia, zicind : Daca voi trai mi-o vei

da inapoi, dar daca voi muri veft gasi in ea cine trebuie sa fie ales. La

trei zile dupa moartea acestuia, deschizind hirtia si gasind numele lui

Marcian, au laudat alegerea si au trimis fara irntirziere incunostiin^are

lui Marcian in Tiberiada Frigiei, unde locuia atunci. Si luindu-1, 1-au

dus in prima zi a aceleiasi luni si 1-au facut episcop. (Socrate, VII, 45).
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CAPITOLUL XV

CUM A PLECAT LA IERUSALIM EUDOXIA,
SOTIA 1MPARATULUI

Xmparatul Teodosie a mulfumit lui Dumnezeu pentru binefacerile

primite, facind juruin^e lui Hristos cu cele mai multe onoruri 51 si-

a

trimis pe sotia sa, Eudoxia, la Ierusalim. Caci aceasta juruin^a si-o fa-

cuse si ea, daca-si va vedea casatorita fiica. Ea, si la dus si la inters, a

vizitat cu cinstiri deosebite atit bisericile din. Ierusalim, cit si pe cele

din orasele prin care a trecut. (Socrate, VII, 46).

CAPITOLUL XVI

PROCLU, CU AUTORITATEA SA,

A FACUT pe senatorul talasie
EPISCOP AL CEZAREII CAPADOCIEI

Proclu, episcop in acel timp, in al saptesprezecelea consulat al impa-

ratului Teodosie (An. 439) a savir§it o minunata lucrare, pe care n-a inde-

plinit-o nici unul din episcopii de mai inainte. Caci dupa ce a murit Fir-

mus, episcopul Cezareii Capadociei, au venit delegati din Cezareea sa

ceara episcop. Si pe cind el se gindea pe cine trebuia sa li-1 rinduiasca,

s-a intimplat sa vina la el sa-1 salute in ziua sabatului to^i senatorii.

Intre acestia era si Talasie, care avea demnitatea de prefect al Iliricului

si, fiindca mergea zvonul ca era sa fie numit prefect al Orientului, prin-

tr-o delegatie Proclu i-a cerut oa in loc de prefectura sa primeasca epis-

copatul Cezareii.

Acestea se petreceau in acel timp in Biserica. Dar noi aici facem

sfirsit Istoriei, rugindu-ne ca toate Bisericile sa fie cirmuite in pace.

Noi asadar, prea sfin^ite om al lui Dumnezeu, Teodore, am indeplinit

porunca ta, punind sfirsit Istoriei in al doilea an al celei de a trei sute

cincea olimpiade, in al saptesprezecelea consulat al imparatului Teodosie.

(Socrate, VII, 47).
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